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cupar um assento no Parlamento Estadual é uma 
grande honra para um agricultor familiar como eu. 

Porém os desafios também são enormes para quem 
tem como objetivo maior a defesa dos direitos dos traba-
lhadores e das trabalhadoras, especialmente os/as 
rurais. Dar passos firmes nesse terreno dinâmico, que é 
a política, tem sido um aprendizado diário do nosso man-
dato, sempre contando com a escuta e o apoio da nossa 
base.

No primeiro ano de trabalho na Assembleia Legislativa 
do estado, cada conquista foi celebrada. Com projetos de 
lei, pronunciamentos no plenário, indicações, audiências 
públicas, articulações com o Governo do Estado, trava-
mos importantes batalhas para colocarmos em pauta 
grandes reivindicações da nossa gente. De mulheres e 
homens que quase nunca são ouvidos, porque estão no 
interior, no campo, nas periferias das cidades. Todos os 
dias, bebemos na fonte dos sinais de resistência do 
nosso povo para superar barreiras. Se perdemos bata-
lhas? É claro que sim. Porém isso não nos desanimou. 

E nessa dinâmica, contribuímos para debates que envol-
veram temas relacionados à juventude, às mulheres, 
pessoas idosas, aos povos indígenas e quilombolas, 
LGBTs, além  de abordagens que  perpassam pela vida 
de toda a população, como a defesa da  democracia, do 
trabalho decente, da segurança alimentar e nutricional, 
do meio ambiente, da convivência com o Semiárido, 
entre tantos outros.
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O ano de 2019 foi muito difícil para o nosso povo. As ações 
do Governo Bolsonaro foram devastadoras para a classe 
trabalhadora, o meio ambiente, a educação, a saúde, a 
segurança, a vida. Mas a força e resistência de organizações 
sociais e sindicais e do meu partido, o PT, contra todas as 
formas de retrocesso e pela liberdade do ex-presidente 
Lula, nos deram um grande ânimo, nos fortaleceram. Sabí-
amos que, mesmo nos momentos mais difíceis, não está-
vamos sós. 

Hoje, com os pés em 2020, tenho certeza de que é funda-
mental termos esperança e confiança na nossa capacidade 
de mobilização para promovermos as transformações 
necessárias. Não podemos esquecer que as ruas são o 
grande espaço de luta nosso povo. Se queremos um futuro 
melhor, precisamos construí-lo agora. No Parlamento 
Estadual, farei o possível para ecoar as agendas de luta que 
forem criadas.

Este ano, também, ocorrem as eleições municipais, e 
temos o dever de elegermos homens e mulheres conscien-
tes do seu papel na defesa dos direitos das populações do 
campo e da cidade. Vamos dar um passo de cada vez e 
sempre dentro dos processos democráticos para, nas 
urnas, mostrarmos a Bolsonaro que não é possível mentir 
sempre e que o povo não tem memória curta, como muitos 
acreditam.
 
Afinal, como dizia o saudoso Dom Helder Câmara: Quando 
se sonha só, é apenas um sonho, mas quando se sonha 
entre muitos, já é realidade”.
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s jornais, nesta virada de ano, se esforçaram em 
positivar o que seria um movimento de resgate da 

economia. A manchete do jornal Folha de S. Paulo do 
primeiro dia de 2020 diz que teremos o terceiro ano de 
“Agora vai”! O título soa crítico, mas a matéria busca 
provar que sim, as coisas melhoraram e “agora vai”. Os 
analistas ouvidos se esmeram em dizer que os indicado-
res econômicos apontam a melhora. 

Mas a matéria começa errando a conta. O “agora vai” 
terá seu quinto ano em 2020, e não o terceiro. O primeiro 
foi em 2016, quando bastava tirar a Dilma que a confian-
ça dos empresários e investidores seria resgatada e 
seria retomada a capacidade de desenvolvimento econô-
mico do país. Não aconteceu, porque não existem fadas 
da confiança. 

Depois veio a Emenda Constitucional 95, que 
impôs o teto nos gastos públicos. Era o que 
faltava: iria resolver a crise fiscal. Vamos para 
o quarto ano de austericídio orçamentário, 
cortes em cima de cortes, e a dívida pública, 
bruta ou líquida, só cresceu. Que raios de 
política é essa que corta, corta e a dívida 
cresce, cresce? A EC 95 também não respon-
deu à “crise de confiança”.

Mas aí vieram com a reforma trabalhista. Essa sim iria 
dinamizar o mercado de trabalho, porque aliviaria para 
os empresários, limitaria a justiça trabalhista e tiraria o 
poder dos sindicatos com o fim do imposto sindical. Aí a 
economia entraria nos eixos. O resultado é que estamos 
com 12 milhões de desempregados e as ocupações que 
surgem, ou são por conta própria, ou trabalhos precari-
zados. Ainda que possamos concordar que há uma 
mudança em curso no tipo das ocupações, esse resulta-
do é basicamente por falta de atividade econômica, de 
investimentos, de políticas sociais alinhadas com um 
modelo de desenvolvimento que busque crescimento 
econômico com inclusão social. Mas não desistiram da 
narrativa.

A ofensiva seguinte, para ir em frente no modelo adota-
do, era a reforma da Previdência. Essa ainda não produ-
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ziu seus efeitos, mas serão nefastos para a  imensa maioria 
do povo pobre do Brasil. Era preciso mais, então vieram 
com outras reformas, MPs para concluir a reforma traba-
lhista, aumentar a austeridade e desestruturar serviços 
públicos. Sem falar da sanha privatista em curso. Sempre 
falta um ajuste para tirar direitos.
 
Vai para onde, então? Vou repetir aqui o que escrevi em 
artigo para Folha no mês de dezembro: 89,6%  das pessoas 
têm renda domiciliar per capita de até 1 salário mínimo no 
Brasil. Com essas políticas, para essa gente não vai nada. 
E, se não vai para o povo, não vai para o país!

Os arautos do discurso liberal e dessa política econômica, 
desde o golpe contra a Dilma, estão todos unidos por ela, e 
muitos se dizem democratas. O que não entendem, ou 
fingem não entender, é que, para essa pauta dar certo, a 
democracia precisa regredir. Os sindicatos foram bombar-
deados pela reforma trabalhista e continuaram a ser por 
outras. As causas coletivas se dissolvem e o que se sobre-
põe é o “vire-se” individual. Sem poder de mobilização, os 
trabalhadores, principalmente nas categorias mais 
frágeis, ficam à mercê de negociações em que não podem 
influir. Não têm voz forte para defendê-los, pressionar o 
Congresso, mudar as coisas. Trabalhador que ganha salá-

rio mínimo não tem como ir a Brasília fazer 
pressão nos corredores do Congresso. 

O estímulo à violência contra os movimen-
tos sociais coloca o povo na defensiva, proje-
tando medo e insegurança. A política de 
segurança pública, de matar e proteger os 
representantes do estado que manda 

matar, coloca a população mais pobre no gueto, amedron-
tada.

Que articulistas, mídia, empresários, o andar de cima da 
sociedade tentem positivar uma alegada retomada econô-
mica é até compreensível; mas os setores populares, 
progressistas, de esquerda têm o dever de se contrapor 
aos dados que não fazem parte da vivência do povo. É 
possível que possamos crescer nosso PIB em 2,5% em 
2020, como dizem economistas do establishment, mas, 
para a imensa maioria sentir esse indicador em suas vidas, 
precisaríamos crescer a esse índice por 12 anos consecuti-
vos. Somente assim seria possível absorver os desempre-
gados e desalentados que hoje temos no Brasil, e isso sem 
contar os que ainda vão bater às portas do mercado de 
trabalho. Essa é a realidade. O resto é discurso para 
contentar a minoria incluída do país.
*(Trecho de artigo especial sobre a Conjuntura da deputada Federal e 
presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann. Leia o texto completo em 
nosso site www.dorielbarros.com.br)*  
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AGORA VAI!
PARA ONDE?
PARA QUEM? 

“E, SE NÃO VAI
PARA O POVO,

NÃO VAI
PARA O PAÍS!”
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u nunca tive a oportunidade de conversar 
com um deputado, de dizer a ele o que a 

gente espera de alguém que está na Assembleia 
nos representando. Aí, tive a honra de receber, 
em minha casa, o deputado Doriel Barros. Uma 
pessoa muito simples, que deu a maior atenção 
aos trabalhadores que estavam lá para conver-
sar com ele”. Esse comentário é da agricultora 
familiar e delegada sindical de São Bento do 
Una, Pauliene Silva. Na casa dela, após coorde-
nar uma audiência pública no município, o parla-
mentar almoçou xerém com galinha, provou do 
capão e, quando todos pensavam que sairia de lá 
correndo para novas agendas, ainda encontrou 
tempo para conversar com representantes da 
comunidade sobre os desafios e possibilidades 
da produção no semiárido.  Se para alguns, esse 
tipo de atividade parece impossível fora da época 
de campanha eleitoral, para o deputado Doriel 
Barros já é uma rotina.

“Ele tem feito a diferença porque tem falado com 
o povo, está sempre perto das famílias, perce-
bendo quais as prioridades. Ele tem trazido 
importantes debates sobre emprego, direitos, 
democracia, travando uma grande luta em 
defesa da classe trabalhadora e, principalmente, 
do homem e da mulher do campo. Estou muito 
feliz com esse mandato, pois ele tem feito o que 
eu esperava”, finalizou Pauliene.
 

E ela tem razão. Nesse primeiro ano como par-
lamentar, o deputado Doriel Barros se 
demonstrou incansável. Mesmo participando 
das reuniões plenárias e promovendo articula-
ções com organizações governamentais e não 
governamentais e com o seu Partido, o PT, ele 
realizou visitas a mais de 60 municípios, forta-
lecendo o diálogo com a sua base. Nesse giro 
pelo estado e dentro da Alepe, foi proponente 
ou participou de 244 atividades, mostrando a 
força de um mandato popular e participativo. 
Entre esses momentos, destaca-se a sua ida a 
Brasília, de ônibus, com a delegação de Per-
nambuco para participar da Marcha das Mar-
garidas. O seu gabinete, sempre de portas 
abertas, acolheu 405 visitantes, de todas as 
regiões.

“O nosso objetivo é dar continuidade ao proces-
so de diálogo com as famílias dos diferentes 
municípios neste ano de 2020. Afinal, quem foi 
votado em todo o estado tem muitos quilôme-
tros a percorrer. Esse é o nosso compromisso e 
a nossa obrigação”, afirmou o parlamentar.
 
Sem medir esforços para fortalecer as ações 
voltadas para o meio rural, Doriel Barros dire-
cionou 90,5% de suas emendas (impositivas e 
não impositivas) para o campo.  Entre as estra-
tégias apoiadas, estão: oferta de crédito, estru-
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turação da malha fundiária, inclusão de produ-
tos da agricultura familiar no mercado e 
ampliação da infraestrutura hídrica. O parla-
mentar também dedicou valores para a melho-
ria de estruturas de saúde em equipamentos 
sociais das áreas urbana e rural; fomento à pro-
dução cultural, com destaque para o ponto de 
cultura da comunidade indígena Fulni-ô; e o 
apoio à implantação de três planos de trabalho 
municipais. O deputado fez questão de direcio-
nar uma grande parte dos recursos para a 
Secretaria de Desenvolvimento Agrário do 
Estado, objetivando que as ações possam aten-
der a mais municípios e famílias pernambuca-
nas.

PROJETOS – Doriel Barros tem atuado para que 
a sociedade possa conhecer e reconhecer a 
importância dos homens e das mulheres do 
campo, não só para o desenvolvimento econô-
mico do estado, mas para a segurança alimen-
tar e nutricional e a qualidade de vida da popu-
lação em geral. Com experiências agroecológi-
cas espalhadas por toda a região, a agricultura 
familiar, por exemplo, tem sido um contraponto 
à imensa oferta de produtos com agrotóxicos do 
agronegócio.

Pensando nisso, ele conseguiu aprovar a Lei 
que estabeleceu 19 de abril como o Dia Estadual 
do Trabalhador e da Trabalhadora Rural. A data 
lembra o dia da morte do grande líder sindical e 

primeiro agricultor familiar a ocupar um 
assento na Assembleia Legislativa de Per-
nambuco, Manoel Santos.

Atualmente, seis projetos do deputado estão 
em processo de análise pelas comissões da 
Alepe. Eles propõem a proibição da pulveriza-
ção aérea de agrotóxicos e pesticidas no 
estado de Pernambuco; habilitação gratuita 
para agricultores/as familiares; autorização 
para o Executivo promover mudanças no Pro-
grama Chapéu de Palha; criação do Polo de 
Incentivo à Produção de Leite e Derivados; 
instituição, na Medalha Leão do Norte, do 
Mérito Agricultura Familiar Deputado Manoel 
Santos; e limitação da distância de instalação 
de torres eólicas em relação a residências ou 
construções de uso coletivo.  Todas as inicia-
tivas foram pautadas a partir do que o parla-
mentar escutou de demandas na sua base.
 
ARTICULAÇÕES – O primeiro ano de manda-
to do deputado Doriel Barros foi marcado 
também por uma sistemática articulação 
com o Governo do Estado, na busca por mais 
políticas públicas voltadas para o campo e 
para a qualidade de vida de diferentes seg-
mentos da classe trabalhadora. Nesse senti-
do, educação, moradia, saúde, combate à 
violência contra a mulher, infraestrutura 
hídrica, reforma agrária e acesso ao crédito 
foram alguns dos temas dialogados com dife-
rentes secretarias de estado.



lém de ser eleito presidente da Comissão de Agricultu-
ra Pecuária e Política Rural, Doriel Barros propôs a 

criação e presidiu a Comissão Especial da Reforma da 
Previdência, que apresentou um relatório pela não aprova-
ção da Reforma, depois de ter realizado e participado de 
mais de 20 audiências públicas sobre o tema em todo o 
estado. O deputado ainda é membro-suplente das Comis-
sões de Meio Ambiente e Sustentabilidade e de Finanças, 
Orçamento e Tributação. Em nível regional, articulou a 
Frente Parlamentar em Defesa da Agricultura Familiar e do 
Desenvolvimento Regional do Nordeste, um espaço impor-
tante de debates e proposições. 

Na Comissão de Agricultura Pecuária e Política Rural, 
realizou um trabalho dinâmico, com base em um planeja-
mento coletivo. Foram promovidas 21 Atividades, com 965 
participantes, entre elas cinco audiências públicas. Esses 
momentos oportunizaram debates importantes, envolven-
do diferentes setores, sobre a importância do Banco do 
Nordeste para o desenvolvimento rural; a atualização do 
marco legal do saneamento; as estratégias para fortalecer 
as compras públicas da agricultura familiar; os desafios da 

escuta, esses temas 
têm sido aprofundados 

durante reuniões da Comissão, estimulando a proposição 
de projetos de lei que respondam às demandas apresenta-
das por famílias, organizações e movimentos sociais.

Uma voz que ecoa no estado – Fazer com que as principais 
pautas da classe trabalhadora ecoem na sociedade. Esse é 
um dos grandes objetivos do mandato de Doriel Barros. 
Entre outras estratégias, o deputado realizou, na Alepe, 43 
pronunciamentos, sobre os mais diferentes temas, e esteve 
presente 231 vezes na mídia, nesse primeiro ano.

A

Presidência do partido – Doriel Barros também assu-
miu a presidência do PT Estadual. Ele acredita que é 
preciso fortalecer o partido, do litoral ao sertão, para que 
ele possa responder aos desafios conjunturais e às 
expectativas da sociedade. Nesse sentido, esteve ao lado 
do ex-presidente Lula, em vários momentos desde a sua 
libertação, reafirmando o seu compromisso não só com 
a liberdade desse grande líder, mas com a luta pela 
comprovação de sua inocência.

“Esse primeiro ano do mandato do depu-
tado Doriel Barros foi muito importante. 
Ele veio aqui na comunidade, conversou 
com a gente, perguntou sobre as nossas 
necessidades, se colocou à disposição. 
Coisa que nenhum outro fez. E nos ajudou 

muito, fazendo uma indicação de uma lombada para uma 
BR que fica aqui próxima, que foi instalada e que está 
salvando vidas, pois a estrada é muito perigosa. Somos 
muito gratos a ele pelo que tem feito pela nossa região.” - 
Jacira da Conceição Souza, presidente da Associação dos 
Trabalhadores Rurais do Jacaré e Sítios Vizinhos, em Ouri-
curi, no Sertão.

“Esse mandato do deputado Doriel Barros 
tem sido muito importante. Ele participou 
de uma atividade aqui, junto com a Fetape, 
conversou com as lideranças, escutou as 
demandas e já foi tomando iniciativas 

referentes à segurança e a questões hídricas.  Outros depu-
tados que passaram por aqui e que têm muitos mandatos 
nada fizeram. Tem sido muito positivo.” – José Carlos 
Lopes da Silva, liderança da Comunidade Quilombola de 
Castainho, em Garanhuns, no Agreste.

“Votei nele sem conhecê-lo pessoalmente, 
só por saber do trabalho que ele fazia na 
Fetape. Depois de ele ter sido eleito, fiquei 
impressionada com o fato de ele ter ido de 
ônibus para a Marcha das Margaridas, em 

Brasília. E, quando chegou lá, foi ao alojamento, saiu cum-
primentando todo mundo. Ele é povão! Até comentei com 
meu marido o quanto ele é humilde, mesmo já estando 
eleito e sendo um deputado. Ele tem feito um ótimo traba-
lho e tem ajudado muito a nossa região, no que é possível.” 
- Rejane Lima da Silva Santos, feirante do município de 
Carpina, na Zona da Mata.

PARTICIPAÇÃO EM COMISSÕES
COMO ESTRATÉGIA DE LUTA

EM TODAS AS REGIÕES, MULHERES
E HOMENS IDENTIFICAM A AÇÃO 
DO MANDATO

agroindústria no 
contexto da agricultura 
familiar e os desafios 
da cadeia produtiva da 
avicultura em Pernam-
buco.  Depois dessa



CARTA DE LULA

”

uero parabenizar os trabalhadores e as trabalhadoras 
rurais de Pernambuco, que diariamente irrigam a 

terra com o suor do seu trabalho e enfrentam, com extra-
ordinária coragem, a tentativa de destruição de tudo o que 
de bom nós plantamos neste país. 

O Brasil atravessa um dos piores momentos de sua histó-
ria. O governo Bolsonaro faz os ricos cada vez mais ricos, 
enquanto vira as costas para quem mais precisa. A situa-
ção é especialmente grave para os agricultores familiares, 
que produzem o alimento de milhões e milhões de brasi-
leiros e, hoje, por absoluta falta de incentivo do governo 
federal, tantas vezes enfrentam dificuldades para alimen-
tar suas próprias famílias. 

Em vez de combater a pobreza, Bolsonaro combate os 
pobres. Nega a eles todas as oportunidades para melhora-
rem de vida, cavando ainda mais fundo o fosso da desigual-
dade social: enquanto alguns poucos privilegiados sobre-
voam suas enormes fazendas a bordo de jatinhos particu-
lares, milhões de brasileiros caminham desolados pelo 
seu pedacinho de terra, sem nenhum apoio para produzir. 

Bolsonaro ataca as políticas públicas que nós construímos 
e que ajudaram o Brasil a sair, pela primeira vez, do Mapa 
Mundial da Fome, a exemplo do Bolsa Família, o Programa 
de Aquisição de Alimentos (PAA) e o Programa Nacional de 
Alimentação Escolar (PNAE). 

Q

T R A N S C R I Ç Ã O

Ameaça a aposentadoria dos trabalhadores rurais. 
Aumenta os juros e reduz o volume de recursos do 
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 
Familiar (Pronaf). Corta recursos do Programa de Cister-
nas, que levou água para 1,2 milhão de famílias no Semi-
árido. Acaba com a assistência técnica gratuita para 
agricultores familiares, assentados da reforma agrária e 
quilombolas. Coloca o agronegócio acima de tudo e os 
lucros dos bancos acima de todos. 

É nessas horas mais difíceis que precisamos estar 
juntos, num grande mutirão para fortalecer a agricultura 
familiar. Fizemos isso uma vez, e vamos fazer de novo. 
Quero aproveitar a ocasião para cumprimentar o deputa-
do estadual Doriel Barros, que segue a luta do saudoso 
Manoel Santos, o Mané de Serra, incansável defensor de 
todos trabalhadores, principalmente os rurais. 

A semente que Mané de Serra e tantos companheiros e 
companheiras plantaram está viva em cada um de nós. E 
nem Bolsonaro nem ninguém vai impedir a gente de 
colher os frutos dos nossos sonhos. 

Um abraço ,

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA

T R A N S C R I Ç Ã O
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 O deputado Doriel tem sido um grande 
elo para a agricultura familiar na 
Comissão de Agricultura da Assem-
bleia, assim como foi na Comissão 
Especial sobre a Reforma da Previdên-
cia. Então isso é fundamental para a 

nossa vida no campo e na cidade. Uma de suas ações, que 
eu destaco também, é o projeto para que mulheres e 
homens do campo tenham direito à habilitação gratuita-
mente. Essa política vai contribuir muito para que os 
agricultores e agricultoras possam organizar e vender a 
sua produção. Nós, que fazemos a Fetape, ficamos muito 
felizes por esse brilhante trabalho em um primeiro ano de 
mandato e, com certeza, ele fará muito mais nos próximos 
três anos para o povo pernambucano.” 

Cícera Nunes, presidente da Fetape

Parabenizo o meu companheiro de 
bancada, o deputado Doriel Barros, 
pelo transcurso do primeiro ano de seu 
exitoso mandato. Digo, sem medo de 
errar, que o mandato de Doriel enobre-
ce a classe trabalhadora, coloca em um 

patamar muito importante a categoria dos trabalhadores 
rurais. Dá continuidade, portanto, ao trabalho iniciado pelo 
saudoso Manoel Santos. Acho muito importante a gente 
ter na bancada essa representação. Tanto como presiden-
te da Comissão de Agricultura, Doriel trouxe pautas impor-
tantes aqui para a Casa, como na defesa da democracia, 
na campanha do Lula Livre. Ele foi um combatente impor-
tante para o Partido dos Trabalhadores. Parabéns, Doriel! 
Você fortalece muito a bancada do PT. Sigamos em frente 
com mais três anos de mandato, defendendo o PT, defen-
dendo os trabalhadores e trabalhadoras e defendendo 
-sobretudo- a democracia do Brasil."

 No primeiro ano de mandato do deputa-
do estadual, companheiro agricultor 
familiar Doriel Barros, na tribuna e nas 
ruas, ele combateu o Governo Bolsona-
ro, o retrocesso nas políticas públicas e a 
retirada de direitos da classe trabalha-

dora. Foi proativo na luta, junto com a Contag, Fetape e sindi-
catos, pela manutenção dos direitos previdenciários dos 
homens e das mulheres do campo. Nas presidências da 
Comissão de Agricultura e da Comissão Especial sobre a 
Reforma da Previdência, fortaleceu os agricultores e agricul-
toras familiares e os assalariados e assalariadas rurais. Foi 
importante a interação que Doriel fez junto à bancada federal 
de Pernambuco, em prol do desenvolvimento do nosso 
estado, principalmente na relação com o deputado federal, 
agricultor familiar Carlos Veras/PT, e o senador Huberto 
Costa/PT. O mandato de Doriel estimula dirigentes sindicais 
a concorrerem a mandatos nas Assembleias Legislativas de 
outros estados, nas eleições de 2022.”

O companheiro Doriel Barros, escolhido 
para substituir o deputado estadual 
Manoel Santos na assembleia legislati-
va, tem desempenhado de maneira 
influente, meritória e reconhecida. Eleito 
com mais de 60 mil votos: o mais votado 

do PT e o quarto do estado. Reconhecido e respeitado pelos 
seus pares, na sociedade e no mundo político, foi eleito para 
presidir a Comissão de Agricultura da Assembleia Legislati-
va, uma das mais importantes. Ele também foi escolhido 
para presidir a Comissão Especial sobre Reforma da Previ-
dência. Atua cotidianamente junto com as organizações 
sindicais, sociedade civil e movimentos sociais em defesa da 
agricultura familiar e camponesa, dos assalariados e assala-
riadas, do desenvolvimento rural sustentável e da democra-
cia. Como resultado e reconhecimento, foi eleito para presidir 
o Partido dos Trabalhadores/as do Estado de Pernambuco. 
Que venha 2020 com mais realizações e grandes vitórias!”  

Espedito Rufino, economista e ex-diretor
do Projeto Dom Helder

 É de fundamental importância termos 
um mandato, na Assembleia Legislati-
va, como o do deputado Doriel Barros, 
comprometido com a classe trabalha-
dora. Em 2019, tivemos a satisfação de 
contar com a presença dele em dois 

momentos importantes para a nossa categoria: um 
momento de negociação com a classe patronal e uma 
assembleia geral com os trabalhadores e trabalhadoras, 
ambos durante a Campanha Salarial. Vamos buscar forta-
lecer essa caminhada conjunta nos próximos anos do 
mandato.” 

Quero parabenizar o companheiro 
Doriel! É uma grande alegria ele ser do 
nosso município e estar representando, 
nesse primeiro ano de mandato, não só 
Águas Belas, mas todo o estado. Doriel, 
você contribuiu e tem muito mais a 

contribuir. Parabéns pelo seu mandato e que ele seja de paz 
e de muita tranquilidade e sabedoria, visto que você agora 
também é presidente do PT Estadual. Rumo à vitória em 
Águas Belas e demais municípios!" 

Luiz Aroldo, prefeito de Águas Belas (PT)

Teresa Leitão, deputada estadual (PT)

Aristides Santos, presidente da Contag

Henrique Gomes, presidente do Sindicato dos
Metalúrgicos de Pernambuco
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Parabenizo o amigo e deputado 
estadual, Doriel Barros, pelo 1ª ano de 
mandato. Como presidente estadual 
do nosso partido, o PT, ele vem cum-
prindo a missão de fortalecer as bases, 
lutando em defesa da democracia e da 
classe trabalhadora. Parabéns, depu-
tado! Conte comigo nessa luta!” 

Dulcicleide Amorim, deputada estadual
e líder do PT na Alepe

Nesse primeiro ano de mandato, Doriel 
teve o compromisso de trazer a agricul-
tura familiar para dentro do orçamento 
do Estado, como um setor estratégico 
para o desenvolvimento sustentável de 
Pernambuco. Ele fortaleceu pautas 

importantes, promovendo debates sobre a criação de políti-
cas públicas, a exemplo do PAA Estadual, do Plano e da 
Política Estadual de Agroecologia, de uma política de 
agroindustrialização para a agricultura familiar e de políti-
cas de convivência com o Semiárido." 

 Germano de Barros Ferreira, presidente do Conselho de
Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário de Pernambuco

Desde os tempos em que foi presidente 
da Fetape, Doriel sempre foi aberto a 
parcerias com a Arquidiocese de Olinda 
e Recife e, juntos, enfrentamos, com 
sucesso, algumas questões em favor 
dos irmãos e irmãs mais pobres e 

excluídos. Como deputado, louvo a Deus porque o cargo que 
agora ocupa não mudou a sua postura, mas continua a 
mesma pessoa, com as mesmas aspirações e propósitos. 
Tem sido um deputado capaz de escutar e tomado posições 
corajosas na defesa dos pobres, sobretudo dos trabalhado-
res e trabalhadoras rurais, foco principal de sua atenção. 
Parabéns, deputado Doriel!” 

Dom Fernando Saburido, arcebispo de Olinda e Recife

Avalio como positivo o primeiro ano de 
mandato do nosso deputado estadual, o 
companheiro Doriel Barros. Avalio como 
positiva a luta que ele vem fazendo em 
defesa dos direitos dos assalariados e 
das assalariadas rurais de todo o estado 

de Pernambuco, seja da Zona da Mata ou da fruticultura do 
Vale do São Francisco. São importantes as pautas que ele 
tem apresentado na Alepe, concernente à defesa dos assa-
lariados, na questão do Chapéu de Palha e o projeto de lei 
para os trabalhadores terem um Dia do Trabalhador Rural. 
Parabéns, companheiro Doriel! " 

 Gilvan José Antunis, presidente da Fetaepe

Primeiro, é importante a gente garantir 
e reconhecer o quanto é importante ter 
Doriel, um agricultor familiar, na Assem-
bleia Legislativa. Ele se forjou como 
liderança política na sua comunidade, no 
sindicato, na Fetape e, hoje, está na 

Assembleia Legislativa. Então ter na Alepe, que ainda é um 
retrato do poder da oligarquia, do poder econômico e de 
famílias que se consagraram na política ao longo dos anos 
e que se perpetuaram no poder, um trabalhador, um 
agricultor familiar, para nós, do Centro Sabiá e da ASA 
Pernambuco, faz todo um sentido, não só do ponto de vista 
prático, mas do ponto de vista simbólico. Foi muito impor-
tante a gente ter Manoel Santos num momento passado, 
mas hoje é muito importante ter Doriel. Ele, por presidir a 
Comissão de Agricultura da Alepe, acabou gerando uma 
série de atividades onde colocou a agenda da agricultura 
familiar em evidência. Então isso  é algo extremamente 
positivo. Parabéns ao companheiro Doriel pela capacidade 
de diálogo e de estar junto como representante dos movi-
mentos nesse espaço."

Alexandre Henrique Pires, coordenador do Centro Sabiá
e da Articulação Semiárido Brasileiro (ASA)

pelo estado de Pernambuco

Venho externar, em nome de todos os 
cidadãos de nossa cidade, a nossa 
gratidão ao deputado estadual Doriel 
Barros. Uma pessoa muito presente na 
vida de todos os Tacaimboenses e na 
vida, sem dúvida, de todos os trabalha-

dores e trabalhadoras do campo e da cidade do nosso 
estado. É com muita satisfação que eu venho agradecer e 
parabenizá-lo pelo aniversário desse um ano de mandato. 
Que Deus lhe abençoe e que continue sendo essa pessoa 
tão especial para o povo de Pernambuco, que trata cada um 
na sua individualidade, entendendo cada problema, cada 
situação que tem sido resolvida. Tacaimbó nunca foi tão 
assistida, nunca foi tão atendida por um deputado como 
está sendo hoje pelo companheiro Doriel. Que Deus te 
abençoe na tua caminhada, meu amigo!"

 Álvaro Marques, prefeito de Tacaimbó

Carlos Veras, deputado federal (PT/PE)

O companheiro Doriel Barros é um 
legítimo representante da classe traba-
lhadora na Alepe. Sua atuação parla-
mentar fortalece a trincheira de defesa 
dos direitos da mulher e do homem do 
campo.” 
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O deputado Doriel Barros vem 
fazendo um trabalho muito 
importante em Pernambuco. 
Desde o começo, ele tem a 
grande preocupação de partici-
par de eventos nas cidades, 

procurando incentivar o desenvolvimento econômico 
e social dos municípios, principalmente do interior. 
Ele tem muita preocupação, também, com as pesso-
as, especialmente as que mais precisam do poder 
público. Mesmo sendo um deputado de primeiro 
mandato, seu trabalho tem tido uma repercussão 
muito positiva em todo o estado. Esperamos que ele 
consiga, cada vez mais, avançar, ouvindo sempre o 
povo. É um motivo de muita satisfação para a gente 
ter apoiado a eleição de Doriel Barros e sinto isso 
também em toda a população do nosso município.”

Muita gente espera de um depu-
tado que faça emendas, que leve 
resultado econômico, benfeitoria 
para as comunidades. Nós 
aguardávamos ser representa-
dos na Assembleia Legislativa e 

nós não temos dúvida nenhuma de que, no início do 
mandato, Doriel já tem dado bastantes sinais de que, 
efetivamente, está na Assembleia para representar 
todas as camponesas e camponeses do estado de 
Pernambuco, mas, acima de tudo, estar sempre a 
serviço e à disposição para denunciar qualquer tipo 
de violência e qualquer forma de transgressão feita  
pelo Estado, por grupos paramilitares, ou pelos 
fazendeiros. Então nós só temos a agradecer a 
performance, a importância e, principalmente, a 
integração do mandato com as organizações do 
campo no estado de Pernambuco.” 

Jaime Amorim,
coordenador do MST em Pernambuco

Já no primeiro ano do mandato, 
Doriel cumpriu, com bastante 
qualidade, a importante missão 
recebida dos agricultores familia-
res, dos assalariados rurais e dos 
povos tradicionais do campo na 

sua luta histórica por direitos, por políticas públicas 
diferenciadas e contra a insensibilidade e a intolerân-
cia do atual Governo Federal.” 

 Bruno Ribeiro,
advogado e ex-presidente do PT Estadual

João Bosco, prefeito de Granito (PT)

O mandato do deputado Doriel Barros 
na Assembleia Legislativa de Pernam-
buco é de extrema importância para 
os trabalhadores e trabalhadoras 
rurais do estado, que voltam a ter um 
representante na Casa de Joaquim 
Nabuco, o que não acontecia desde a 

morte do deputado Manoel Santos. No parlamento, a 
parceria entre a Secretaria de Desenvolvimento Agrário e 
o deputado Doriel e seu trabalho à frente da Comissão de 
Agricultura, Pecuária e Política Rural são fundamentais 
para o desenvolvimento da agricultura familiar em 
Pernambuco, uma das prioridades da nossa pasta.” 

Dilson Peixoto,
secretário de Desenvolvimento Agrário do Estado

Parabenizo o deputado estadual Doriel 
Barros pelo seu primeiro ano de man-
dato na Assembleia Legislativa de 
Pernambuco, onde cumpriu o compro-
misso de representar as trabalhadoras 
e os trabalhadores, em especial os 

rurais, assim como de defender os bancos públicos. O 
caráter propositivo do seu mandato, com projetos que 
atendem aos anseios da classe trabalhadora, honra os 
quase 67 mil votos que recebeu dos pernambucanos.”

Suzineide Rodrigues,
presidente do Sindicato dos Bancários de Pernambuco

A classe trabalhadora é carente de 
uma boa bancada de parlamentares, 
de uma forma geral. Mesmo tendo há 
um bom tempo alguns deputados em 
Pernambuco, a bancada ainda é 
pequena. A chegada de Doriel à Alepe, 

portanto, veio a somar. É um mandato extremamente 
positivo, comprometido com a classe trabalhadora, não só 
com os trabalhadores e trabalhadoras do campo, do qual 
ele tem origem, mas também com o conjunto dos traba-
lhadores e das trabalhadoras. Ele promoveu debates a 
respeito da Previdência dos servidores, mais precisamen-
te, promoveu debate a respeito da Previdência geral, 
discutiu com os servidores estaduais a reforma que foi 
enviada pelo Governo do Estado de Pernambuco, tem feito 
audiências na área da agricultura familiar, na área do 
desenvolvimento sustentável. Discute também a pauta do 
desenvolvimento regional, como foi o caso quando promo-
veu, recentemente, uma discussão no Agreste Meridional. 
Um mandato que promete muito e contribui com a classe 
trabalhadora."

Paulo Rocha, presidente da CUT/PE
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O mandato de Manoel Santos, iniciado 
em 2011, abriu um espaço de discus-
são dentro e fora do Movimento Sindi-
cal, sobre a importância da represen-
tação dos trabalhadores e trabalhado-
ras rurais na política partidária, no 
espaço Legislativo. Doriel Barros tem 

dado continuidade a isso, inclusive, mantendo várias 
estratégias de discussão, de socialização, de debate, de 
atuação, de formas coletivas de gestão, de avaliação do 
seu mandato ao longo desse período de um ano. Ele 
também ampliou a participação dos trabalhadores na 
Alepe e tem ocupado espaços importantíssimos, como a 
Comissão da Agricultura. Isso é muito significativo para 
toda a organização sindical do estado. Doriel tem inovado 
na forma de interação, de discussão com a base, de estar 
presente em diferentes espaços da organização coletiva 
dos trabalhadores. Em suma, acho que só tem reafirmado 
a posição de que estamos no caminho certo, que precisa-
mos ocupar, sim, o espaço da política partidária; que preci-
samos ocupar, sim, o espaço do Executivo e do Legislativo 
brasileiros; e que precisamos continuar lutando por políti-
cas públicas, por políticas sociais, pelo direito à igualdade, 
pelo respeito às diferenças, pela organização do campo e 
da cidade no estado de Pernambuco." 

Socorro Silva,
educadora popular, viúva do deputado Manoel Santos

O mandato de Doriel é um importante 
instrumento de fortalecimento das 
lutas populares em Pernambuco, em 
especial para a população do campo. É 
muito importante termos parlamenta-
res, como ele, comprometidos com a 
defesa dos direitos de nosso povo, a 
democracia e a justiça social.” 

Marília Arraes, deputada federal (PT-PE)

Humberto Costa, senador e líder do PT no Senado

O deputado estadual Doriel Barros 
vem se destacando na Assembleia 
Legislativa e é uma das principais 
vozes do PT no estado. Sua defesa 
intransigente dos trabalhadores, espe-
cialmente os rurais, e sua habilidade 
como um grande articulador político 

fazem dele um dos parlamentares mais influentes da 
Casa. Tenho certeza de que, neste novo ano, Doriel segui-
rá cumprindo o seu papel e contribuindo para melhorar a 
vida dos pernambucanos.” 

O trabalho do deputado Doriel 
Barros, que agora passou o 
primeiro ano de mandato, teve 
um papel importante. Como 
presidente da Comissão de 
Agricultura da Assembleia, ele 

fez audiências públicas para debater assuntos 
importantes da cadeia produtiva do estado de 
Pernambuco, as agroindústrias e tantas outras 
coisas. E, também, foi importante ele ter assumido a 
presidência do nosso partido, o Partido dos Traba-
lhadores. De maneira que foi um ano muito proveito-
so! O deputado iniciou muito bem o seu mandato. 
Sucesso, amigo!" 

 Odacy Amorim, presidente do IPA

Quero destacar a representação 
que Doriel Barros tem feito dos 
trabalhadores e trabalhadoras 
rurais do estado, salientando, a 
sua importante colaboração na 
defesa da aposentadoria rural, 

em Pernambuco, durante a reforma da Previdência. 
Destaco, ainda, sua atuação na presidência da 
Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa. 
Um conjunto de ações que tem dado um dinamismo 
e tem dado voz aos agricultores familiares, que se 
sentiram representados nesse primeiro ano de 
mandato. Ele tem feito lutas importantes dentro da 
Assembleia Legislativa e se posicionando de manei-
ra muito favorável às causas do campo." 

Gleybson Neves,
secretário executivo de

Agricultura Familiar do Estado.

O deputado estadual Doriel 
Barros tem um papel estratégi-
co no diálogo com o Governo de 
Pernambuco, no sentido de 
fazer avançar a política agrária a 
fim de garantir a trabalhadoras e 

trabalhadores rurais o acesso à terra, bem como o 
fornecimento de subsídios para o desenvolvimento 
agrícola e agrário, tendo em vista o beneficiamento 
da agricultura familiar e de subsistência.” 

Altair Patriota, presidente do Iterpe 



m mandato coletivo é isso: envolvimento da base e de parceiros para a construção coletiva de 
proposições e ações que promovam as transformações necessárias. A avaliação desse 

primeiro ano e as expectativas existentes para 2020 ampliam nossa responsabilidade e o nosso 
compromisso com os trabalhadores e trabalhadoras, especialmente os rurais.

Não teremos um ano fácil, mas vamos organizar o nosso planejamento pautado no fortalecimento 
do diálogo com a sociedade e na proposição de políticas públicas que atendam realmente às 
necessidades da população, tanto por meio do espaço do Legislativo, quanto das articulações junto 
ao Executivo. Só assim, será possível fazer um mandato cada vez mais dinâmico e assegurando 
importantes conquistas para homens e mulheres do campo e da cidade. 

Nesse sentido, o envolvimento das pessoas e organizações que integram a Plenária do Mandato e 
os Coletivos de Acompanhamento do Mandato nos Polos será de fundamental importância nessa 
caminhada. Vamos construir, juntos, o futuro que tanto queremos.

DORIEL BARROS

“U
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