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Editorial:  
 

A razão deste Boletim  

Vivemos tempos apressados 
 

A inauguração deste Boletim com notícias da 

pré-campanha a deputada estadual pelo Partido 

dos Trabalhadores, de Letícia Florêncio, vai ao 

encontro da necessidade de um acesso mais 

direto e claro, por parte das pessoas que 

acreditam na sua pré-candidata, a fim de que 

possam ser informadas sobre a intensa agenda 

de reuniões, encontros, diálogos que participa 

Letícia.  

Hoje as redes sociais cumprem esta tarefa, mas 

ao mesmo tempo tornaram-se difíceis de 

acompanhar, devido à gigantesca produção de 

conteúdo, que acaba nos levando a uma 

exaustão e consequente perda de foco. A gente 

acaba por não conseguir fixar o que aconteceu, 

o que foi feito, com quem e quando o fato 

ocorreu.  

Este Boletim resgata a cultura da informação 

adquirida com mais calma, nos remetendo ao 

tempo dos jornais impressos e dos informativos 

que eram bem comuns nos anos 1980 e 1990.   

Esperamos que você, ao receber este Boletim, 

em formato digital, tenha a chance de ser 

informado com mais clareza e tranquilidade.  

Nossa esperança é que ele possa te dar a 

segurança de quem irá apoiar no momento 

certo.  

Espero que você aprove! 

 

 

 

 

 

 

 

Letícia Florêncio:  

Opinião  
 

Letícia Florêncio  
A Região da Baixada Fluminense pode ter uma representante à altura.  

Você me conhece? Sou a pré-

candidata Letícia Florêncio?  

Caso não me conheça, afirmo, sem 

receio, que a Baixada Fluminense 

precisa ter uma deputada estadual à 

altura da importância da região.  

É preciso escolher gente que conhece 

de perto os problemas do seu povo.  

Sim, a Baixada merece ter mulheres 

na política. Sou Letícia Florêncio, pré-

candidata, mulher periférica, 

combatente ativa do racismo 

ambiental, defensora da 

ancestralidade, dos direitos da mulher, 

engajada na cultura, com a disposição 

de um novo fazer político. 

Sou a mulher na política do século 21, 

que se livrou dos vícios nocivos da 

prática machista e empoeirada, prática 

essa pautada pela falta de ética e 

nenhum compromisso verdadeiro 

com o próximo e a comunidade. 

Está mais do que na hora o povo da 

Baixada Fluminense dar um basta 

aos oportunistas de plantão, dos que 

só enxergam na região a chance de 

chegar ao cargo público, e como 

meio de mudar para melhor a 

própria vida. 

Esta jornada rumo ao futuro precisa 

de você, venha participar comigo 

desta pré-candidatura, traga a família, 

os amigos, sua comunidade.  

Suas ideias, sonhos e esperanças são 

a razão para este projeto verdadeiro e 

comprometido com o povo 

trabalhador da Baixada e de todo o 

Rio de Janeiro.  

Sou mulher de palavra, quem me 

conhece sabe. Obrigado por sua 

atenção. 

Letícia Florêncio 

 

 

Letícia Florêncio: Vez e voz 

para a Baixada Fluminense. 
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Letícia Florêncio  
 

Agenda intensa e diálogos importantes 

Veja um breve resumo dos trabalhos. 

São João de Meriti: aconteceu a inauguração 

do Comitê Popular de Luta Dona Lindu, 

homenagem a Eurídice Ferreira de Melo, 

nome da mãe do pré-candidato à presidência 

Lula. 

 

Rio das Ostras: foi a vez de inaugurar o 

comitê da potente Região dos Lagos. 

 

 

“O diálogo com as comunidades é 

fundamental para compreendermos 

as realidades para atuar sobre elas” 

Nova Iguaçu: Importante encontro com 

lideranças neste que é um dos maiores 

municípios brasileiros. 

 

Senador Camará: Na comunidade da Coréia, 

Zona Oeste do Rio de Janeiro, encontro que 

aconteceu na residência do companheiro 

Omar. 

 

 

“Meu compromisso é levar o povo 

para dentro da Assembleia Legislativa 

do Rio de Janeiro” 

Realengo:  diálogo de Letícia Florêncio com 

moradores de Realengo, com os 

companheiros Fernando e Mary Anne. Em 

seguida visita da Rádio Resistência. 

 

 

 

“A agenda é intensa, cansativa, mas o 

contato com as pessoas me humaniza e 

me dá forças para a luta” 

 

 

 
  

 

Vila Kenedy: diálogo afetivo com as mães, a 

presença da mulher na política é 

fundamental. 

 

 

Sepetiba: a casa da companheira Regina foi 

sede de uma reunião das mais contagiantes.  

 

 

Em Santa Cruz o encontro da pré-candidata Letícia Florêncio com lideranças 

dos movimentos sociais na Zona Oeste foi um dos mais potentes. 
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