receberam o auxílio emergencial
durante a pandemia não percam
sua aposentadoria. Mais de 2
milhões de agricultores/as
familiares poderiam ter seus
direitos previdenciários cortados;
Lei 14.237/21 | PL 1.374/21 – Garante
auxílio para compras de gás de
cozinha para famílias de baixa
renda;
PEC 32/2020 – Articulação e
Pressão para impedir a votação da
Reforma Administrativa;
PL 1.802/2019 – Reconhecimento do
duplo vínculo dos/das agentes
comunitários de saúde e de
combate às endemias;

MP 1045/2021 – Derrubada da
minirreforma trabalhista do
governo Bolsonaro.

Todas essas conquistas
mostram a força política de
nossa organização. Por isso,
vamos continuar em
mobilização e atuantes para
uma vitória, em 2022, de Lula
como presidente do Brasil,
Doriel Barros, deputado
estadual e Carlos Veras,
deputado federal!

Deputados
Doriel Barros
e Carlos Veras

Legítimos representantes da classe
trabalhadora no campo e na cidade!
Em 2018, o Movimento Sindical de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de
Pernambuco (MSTTR-PE), a partir de definição do Conselho Deliberativo
da Fetape, decidiu lançar dois agricultores familiares nas eleições daquele
ano: Doriel Barros, como deputado estadual, e Carlos Veras, como
deputado federal.
Após vitória expressiva dos dois candidatos, seus mandatos vêm
mostrando, ao longo dos últimos quatro anos, a importância do campo
para o desenvolvimento sustentável. Doriel Barros e Carlos Veras seguem
trabalhando em defesa de políticas públicas para melhor qualidade de vida
no campo e na cidade, atuando de forma coletiva e participativa junto à
Fetape, aos sindicatos e a outros movimentos populares.

Os dois representantes assumiram o mandato em conjuntura desafiadora
que envolve os desmandos do governo Jair Bolsonaro, o empobrecimento
da população e, desde 2020, a pandemia de covid-19, que afeta
diretamente as populações mais vulneráveis. Mesmo com todo o cenário,
conseguimos avançar no fortalecimento da produção e da comercialização
de alimentos saudáveis para garantia da segurança alimentar e nutricional
da população.
Nossas pautas e bandeiras de luta se fortaleceram na Assembleia
Legislativa de Pernambuco, a Alepe, e na Câmara Federal, seja a partir de
projetos de lei e emendas, seja nos discursos em plenário ou nas audiências.
Hoje, temos mais reconhecimento e respeito da sociedade.
A Fetape reconhece que, sem o trabalho dos deputados orgânicos
do MSTTR-PE, viveríamos tempos ainda mais difíceis. Por isso, a federação
reafirma a necessidade de reeleger Doriel Barros e Carlos Veras nas eleições
de outubro de 2022!

QUATRO ANOS DE MUITAS CONQUISTAS
Pernambucano, natural do
município de Águas Belas, no
Agreste Meridional, Doriel Barros
foi eleito com mais de 66 mil votos
para seu primeiro mandato como
deputado estadual, e conquistou a
posição de quarto parlamentar

mais votado nas eleições de 2018.
Garantiu votos em todos os
municípios de Pernambuco e no
distrito estadual da ilha de
Fernando de Noronha. Preside a
Comissão de Agricultura, Pecuária
e Política Rural da Alepe.

doriel barros

Entre as conquistas do mandato
2019-2022, estão:

carlos veras

CNH Rural gratuita para agricultores e
agricultoras familiares – Lei Nº 16.891,
de sua autoria. O deputado
também articulou o governo
estadual para liberação das
primeiras 10 mil habilitações
gratuitas até dezembro de 2022;
Política de Segurança e Defesa no
Campo – O Projeto de Lei
2.285/2021, aprovado na
Assembleia Legislativa e em
aguardo da sanção do Governo do
Estado, visa a redução de casos de
violência no campo e a ampliação
do acesso da população a ações
preventivas, repressivas e
instrumentos de denúncia;
Programa Estadual da Juventude e
Sucessão Rural - A Lei Nº 7.657/2022
busca valorizar a individualidade e
a diversidade da juventude rural,
oferecendo mais condições de vida
e trabalho, no objetivo de que
os/as jovens não precisem sair do
campo para ter oportunidades;
Articulação para aprovação da Lei do
Programa Estadual de Aquisição de
Alimentos da Agricultura Familiar
(PEAAF) e sua implementação – A lei
fortalecerá a agricultura familiar,
fomentando a produção orgânica e
agroecológica, o beneficiamento
de alimentos e a geração de renda,
além de contribuir para a
segurança alimentar e nutricional
de pessoas em situação de
vulnerabilidade social;

Dia do Trabalhador e da Trabalhadora
Rural - A Lei 16.694 instituiu o 19 de
abril como o Dia Estadual dos
Trabalhadores e das Trabalhadoras
Rurais. A data é uma homenagem à
luta do primeiro agricultor familiar
a ocupar um assento na
Assembleia Legislativa de
Pernambuco (Alepe), Manoel
Santos, falecido nesta data.
Pernambucano, natural de Tabira,
no Sertão do Pajeú, Carlos Veras foi
eleito com mais de 72 mil votos
para seu primeiro mandato. É o
primeiro agricultor a ser eleito
como deputado federal em
Pernambuco e o primeiro
parlamentar pernambucano a
presidir a Comissão de Direitos
Humanos e Minorias da Câmara
dos Deputados (CDHM).
Entre as conquistas do
mandato de 2019-2022, estão:
Lei 14.048/20 | PL 2.961/20 - A Lei
Assis Carvalho incluiu em seu texto
a proposta do deputado federal
Carlos Veras (PL 2.961/2020) que
garante que agricultores e
agricultoras familiares que

