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COM A GENTE A HISTORIA É OUTRA

Stan iniciou sua militância nos anos 50,
na resistência à ditadura. Preso e torturado,
lutou pela abertura democrática, na
conquista da jornada de trabalho de 44 horas
semanais, no Movimento Diretas Já e por
uma nova Constituinte.
Stan está na luta com movimentos de
moradia, contra o aumento abusivo do IPTU e da
tarifa de ônibus. Participa do Instituto Zequinha
Barreto e Associação dos Anistiados Políticos
(ANAP). Em 2012 foi candidato a prefeito de
Taboão da Serra, com mais de 7 mil votos.
Como deputado, Stan estará junto aos
trabalhadores e interesses populares, contra
a violência e tortura policial, pelo transporte
público, a reestatização da SABESP, ampliação
dos equipamentos de saúde, no combate à
especulação imobiliária e a defesa de moradias
populares, mais recursos para cultura e educação.
Contato: (11) 99624-2884
mcszermeta@uol.com.br
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MULHER DE ATITUDE

Júlia Azzi Collet e Silva tem 53 anos, é
casada e atua como advogada e professora.
Atua politicamente no município de Taboão da
Serra, na Grande São Paulo.
Lutadora das causas públicas, Dra. Júlia
tornou-se militante social e leva adiante
sua luta com o PSOL. É conhecedora dos
problemas da cidade e da região e batalha para
acabar com atividades políticas que deixam
de lado os mais pobres. Júlia abraçou a luta
contra o aumento abusivo do IPTU em Taboão
da Serra, bem como a defesa da Criança e do
Adolescente e dos Direitos Humanos.
Nas jornadas de junho de 2013 participou
das manifestações legítimas do povo brasileiro,
levantando a bandeira contra a corrupção e
o nepotismo que assola este país. Por essas
razões, aliada ao PSOL, a Dra. Júlia pede seu
voto e sua confiança para fazer mudanças.
Contato: (11)4701-6983
Email: dra.julia.atitude@gmail.com

COMPARTILHE A MUDANÇA

Os problemas no abastecimento de água, nos transportes, na mobilidade, na saúde e na
educação em São Paulo não existem por acaso. Isso é resultado de anos de governos do
PSDB que vem privatizando o estado. E os que se beneficiam disso são os que financiam as
candidaturas mais ricas, inclusive algumas que se dizem de oposição.
As mobilizações iniciadas em junho de 2013 mostraram o descontentamento popular com
essa forma de fazer política. A população quer mais e melhores serviços públicos, respeito aos
direitos humanos e um estado que não seja propriedade de meia dúzia.
O PSOL é parte desta luta. Um partido que se contrapõe à velha política e alianças espúrias.
Que tem propostas para dialogar com os movimentos sociais e se destaca por defender temas
de interesse popular e das minorias no Congresso Nacional.
Agora, queremos abrir um novo momento de desenvolvimento em São Paulo, democratizando o
estado e resgatando papel do que é público, com qualidade e direitos para toda a população.
Apresentamos a candidatura de GILBERTO MARINGONI para governador. Ativista
político desde a década de 70, é professor na Universidade Federal do
ABC e tem uma carreira consolidada como jornalista e cartunista.
Ao lado de Ana Luiza para senadora e Luciana Genro para
presidente, MARINGONI forma uma chapa que representa os
verdadeiros desejos de mudança para São Paulo e o Brasil.

ANA LUIZA Senadora PSTU 161
Contato: Dr. José Queiroz Aranha, 342 • Vila Mariana • Prox. ao metrô Ana Rosa
Telefone/Fax: (11) 5082-4005, 3384-1448, 5575-1318 e 5083-4397 • www.psolsp.org.br

Foto: Jesus Carlos

GOVERNADOR

