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Letícia e Lodi:  
 

Pré-candidatos juntos:  

Esperança e compromisso 
 

Na foto ao lado, as expressões dizem muito.  
Pessoas com história e compromisso. O que 
dizer desse encontro tão especial? Letícia 
Florêncio e Ricardo Lodi formam realmente 
uma dupla que tem muito a contribuir para a 
recuperação do Rio de Janeiro.  

Letícia Florêncio, pré-candidata a deputada 
estadual, 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 e defender como 
nunca a Baixada Fluminense. 

Ricardo Lodi advogado e professor, deixou a 
reitoria da Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro - UERJ para se filiar ao Partido dos 
Trabalhadores e se tornar pré-candidato a 
deputado federal pelo estado. Se eleito, o 
primeiro projeto que pretende apresentar 
buscará fortalecer a autonomia universitária. 

Há muito tempo o Estado do Rio de Janeiro 
não tinha a oportunidade de ter políticos tão 
sérios e dispostos a representá-lo com 
compromisso e verdade.  

Isso nos enche de esperanças! 

 

 

 

 

 

A Casa da Cultura da Baixada recebeu com muita energia Letícia Florêncio pré candidata a 

Deputada Estadual e Ricardo Lodi pré-candidato a Deputado Federal, pelo PT. 

Notícia  
 

Letícia Florêncio: encontro na Zona Oeste  
Pré-candidata participa de importante debate em Bangu.  

A pré-candidatura de Letícia Florêncio não é 
exclusiva da Baixada Fluminense, apesar de ser 
uma de suas prioridades. Territórios como a 
Zona Oeste do Rio de Janeiro também estão na 
pauta das suas preocupações e projetos.  

Tanto que na última semana, exatamente em 
10 de junho, ocorreu potente roda de diálogo 
com amigos e amigas de Bangu.  

“Uma alegria dividir a mesa de reflexão com a 
companheira Tania Regina, e os companheiros 
Carlinhos Santana, Pedro Lucas, da Juventude e 
Dema, Secretário de Organização do PTRJ”, 
afirmou Letícia Florêncio. 
 
Numa sexta com chuva de muita esperança, afeto, 
reflexão e fortalecimento neste território que sofre 
com muitos problemas que afetam diretamente 
seu povo trabalhador.  

 

 
 

 

Tania, Pedro Lucas, Letícia e Carlos Santana. 
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Tia Anna, reunião em Bangu e 

Lideranças em Vilar dos Teles 
 

 

 

 

Tia Anna 

 

Minhas homenagens a 

Anna Teixeira da Silva, a Tia 

Anna, nasceu em 26 de 

julho de 1936, mas foi 

registrada em 1937.   

Residente no Centro de São 

João de Meriti, Tia Anna 

fundou e coordenou por 

muitos anos a Comunidade 

Eclesial de Base Santa Clara, 

da Paróquia São João 

Batista. Também no Centro 

de São João de Meriti.  

Simultaneamente, atuava 

junto à Comunidade 

 

 

Encontro em Bangu, 

por Dema:  

A nossa força é maior do 

que o seu desejo de acabar 

com a nossa história.  

Sobrevivemos, renascemos 

das cinzas e estamos mais 

vivos do que nunca. 

Na sexta-feira, 10 de junho, 

participamos de uma Roda 

de Diálogo com moradores 

da Grande Bangu onde 

discutimos a situação do 

nosso Estado, o descaso do 

governo com a saúde, a 

violência contra a população 

que mora nas comunidades 

periférica. 

A Zona Oeste e a Baixada 

Fluminense são irmãs 

siamesas no abandono do 

 

 

 

Vilar dos Teles: 

Morro das Pedras 

Aconteceu na última 

semana, Roda de Diálogo 

entre Letícia Florêncio e 

amigos e amigas do 

morro das Pedras, no 

Bairro Vilar dos Teles, em 

São João de Meriti.  

O bairro de Vilar dos 

Teles, ficou famoso nos 

anos 1980 como a capital 

do Jeans. 

 

“Um momento muito 

especial em que pude 

reencontrar importantes 

lideranças do movimento 



Eclesial, à Associação de 

Moradores, ao SEPE, à 

organização do movimento 

negro da cidade, atuando 

fortemente na Pastoral do 

Negro.  

A sua Comunidade foi uma 

das poucas que realizavam 

Missas Afros (hoje, 

realizadas na Comunidade 

São José).  

Seu envolvimento com o 

Movimento Negro a levou 

a participar das grandes 

Marchas de Zumbi dos 

Palmares e a fortalecer as 

Campanhas da Fraternidade 

da Igreja Católica sobre a 

situação do povo negro. 

 

Dona de um grande senso 

de humor e amada por 

muitos filhos/as, 

sobrinhos/as e netos/as, 

naturais e de caminhadas, 

Tia Anna construiu um 

grande legado de amor, 

fraternidade e justiça.  

Obrigado, Tia Anna, por 

tanto! 

Saudades eternas.  

(Letícia Florêncio) 

 

 

 

 

poder público, na péssima 

qualidade dos serviços, na 

violência, na miséria e no 

desemprego.  

Também falamos de sonhos, 

da grande possibilidade da 

eleição do presidente Lula, 

em outubro e, com isso, o 

Brasil voltar a crescer, gerar 

empregos, distribuir renda, 

retomar projetos de inclusão 

social. 

O Encontro contou com 

uma forte participação da 

Juventude local que 

atentamente ouviu a fala 

dos membros da mesa. 

A mesa contou com a 

participação dos 

companheiros Pedro Lucas, 

Secretário de Organização 

da Juventude do PT 

Estadual, do ex-deputado 

Carlos Santana 

representando o ex-reitor da 

UERJ e pré-candidato a 

deputado Federal Ricardo 

Lodi e da Companheira 

Tânia Regina, Liderança das 

mulheres Ferroviárias. Nem 

mesmo a forte chuva 

impediu o sucesso do 

encontro. 

(Dema) 

popular. Refletimos sobre 

a atual conjuntura, a 

história da luta popular 

em nossa cidade e a 

importância da nossa 

organização para 

elegermos Lula 

Presidente”, disse Letícia 

Florêncio. 

 

O encontro contou com a 

participação do 

companheiro Jorge 

Florêncio.  

Na ocasião, o debate 

concluiu sobre a 

importância da eleição de 

Lula para recuperamos e 

avançarmos em direitos.  

“Estou nessa trincheira 

por um mandato popular 

e participativo 

comprometido com a 

classe trabalhadora”, 

afirmou a pré-candidata a 

Deputada Estadual pelo 

PT, Letícia Florêncio. 

 

“É tempo de agir! É 

tempo de Esperançar!”, 

concluiu.  

(Reportagem) 

 


