A aprovação do Projeto de
Reforma Política Democrática e Eleições Limpas depende de seu engajamento nesta

PROJETO DE
INICIATIVA POPULAR
DE REFORMA
POLÍTICA

luta.
Não perca a oportunidade de
contribuir, de fato, com o
aperfeiçoamento da forma de
fazer política, pois:

Sua assinatura vai
virar lei!
Outras informações nos sites
abaixo:
www.mcce.org.br
www.cnbb.org.br
www.reformapoliticademocratica.com.br

Realização:
Diocese de Ruy Barbosa
(75) 3252-1001
Cáritas Regional Nordeste 3
(71) 3357-1667

PORQUE A IGREJA CATÓLICA

APOIA ESTE PROJETO DE COALIZAÇÂO

PELA REFORMA POLÍTICA?

O povo brasileiro obteve importantes

A Coalizão pela Reforma Política Democrática
apresenta quatro principais pontos de nossa
proposta:

O resultado da pesquisa indicou que 85%

avanços políticos, econômicos, sociais,
ambientais e na luta contra todo tipo de
discriminação. Todavia, persistem graves problemas a serem resolvidos. Eles



AFASTAMENTO DEFINITIVO DO DINHEIRO DE
EMPRESAS DAS ELEIÇÕES;

do povo brasileiro é a favor de uma Reforma Política, 78% se

manifestaram

contra o financiamento de campanha por
empresas, 90% apoiaram uma punição

se expressam, de forma aguda, na cri-



IGUALDADE ENTRE HOMENS E MULHERES;

mais rigorosa ao “caixa dois” de campa-

se urbana, na baixa qualidade do trans-



ELEIÇÕES PROPORCIONAIS EM DOIS TUR-

nha, 56% defenderam que a eleição seja

NOS;

feita em torno de propostas e listas de

PARTICIPAÇÃO SOBERANA DO POVO EM DE-

candidatos e 92% opinaram a favor de

porte público das grandes cidades, na
violência crescente, na carência de esporte e lazer para a juventude, na deficiência da educação, na precariedade
da saúde pública, na falta de terras para os trabalhadores sem-terra, entre
outros tantos problemas.
O projeto de iniciativa popular da Coalizão pela Reforma Política Democrática
e Eleições Limpas apresenta um sistema de representação política mais
identificado com a maior parte da sociedade.



CISÕES NACIONAIS;


SEU VOTO ELEGE APENAS O CANDIDATO EM
QUEM VOCÊ VOTOU.
Por que antigos problemas não são resolvidos?

A atual composição do Congresso Nacional impede que tais reformas sejam aprovadas. Isto porque ele representa os interesses da minoria da
sociedade e as reivindicações da maior parte da
população não são ouvidas. E isto só será possível com uma forte pressão popular sobre os congressistas. Esta aspiração vem do povo e foi ex-

um projeto de lei de reforma política de
iniciativa popular.
A aprovação do Projeto de Reforma Política e Eleições Limpas depende do engajamento de todos nós.
Assine o abaixo assinado. Só pode ser
assinado por Eleitores (as) e mediante a
apresentação do titulo eleitoral. Quem já
assinou pela Internet não pode assinar
novamente.

pressa na pesquisa feita a pedido da Ordem dos

Mais informações na secretaria de sua

Advogados do Brasil (OAB).

paróquia, sindicato e/ou associação.
SUA ASSINATURA VAI VIRAR LEI.
PARTICIPE !!!

