EMPREGO E SEGURANÇA PARA OS BRASILEIROS
O Brasil precisa mudar de rumo. Depois de oito anos de desastre económico e social,
o País ficou mais dependente do EUA e do FMI, o povo ficou mais pobre, o desemprego
dobrou, a violência cresceu como nunca, e a saúde e a educação pioraram.
Lula e Quércia estiveram juntos na luta contra a ditadura, participaram da campanha das
Diretas, trabalharam pelo impeachmeant de Collor. Nos últimos anos. Lula e Quércia
lutaram contra a atual política económica do governo. Hoje, elps condenam a decisão do
governo de construir plataformas da Petrobrás no Exterior e da ameaça de entrega da
fabricação de aviões para multinacionais, quando temos a Embraer aqui em São Paulo.
Eles defendem empregos para os brasileiros e não fora do país.
Eles defendem um Brasil para os brasileiros.
'
Por isso, agora é Lula Presidente e Quércia Senador.
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"Em todos esses anos,
Quércia nunca vacilou contra
a política neoliberal
desse governo"
LULA

"Eleito senador, vou percorrer
o país para o PMDB ajudar
Lula a mudar o Brasil"
QUÉRCIA,

QUÉRCIA E O PMDB
COM LULA PARA MUDAR
EMPREGO E SEGURANÇA
PARA 0$ BRASILEIROS
Quércia governador demonstrou seu
compromisso com o desenvolvimento. Seu
governo foi aprovado por 85% dos paulistas.
Quando Quércia deixou o governo, a
violência deixou de ser a preocupação
número 1 da população, pois os trabalhadores
tinham emprego, 200 mil menores foram
retirados das ruas e existia saúde e educação
de qualidade.
Quem foi o melhor governador que São
Paulo já teve, sera o melhor ^nador.
Hoje, Quércia apóia Lula para a Presidência
da República.
Quércia apoiará as mudanças que Lula
vai implementar para ^rar mais empregos,
pois nossa economia era a 8^ do mundo
e hoje é a 11^.

O BRASIL E SAO PAULO
PRECISAM VOLTAR A CRESCER
Quércia será o Senador das nmdanças.
Ele defenderá:
• Lei do emprego para o menor de 21 e o
maior de 45 anos, gerando incentivo para as
empresas.
• Lei da pena dobrada para quem agredir ou
utilizar o menor ou o idoso na prática do crime.
• Lei das penitenciárias federais em reg/ões
desabitadas, onde o preso perigoso possa
trabalhar.
• Lei para garantir o dinheiro da saúde no
orçamento, a admini^ração da verta no
município e a fiscalização do cidadão.
•Lei para melhorar o aprendizado na escola,
garantir 50% das vagas nas universidades
públicas para os alunos da rede oficial e a bolsa
escola para os alunos das ^uldades particulares.

