
Câmara dos
Deputados?

A soc iedade  é  
marcada  por  
interesses  
d ivergentes .  
Para  
perpetuar  
seus  
pr ivi lég ios ,  os  
setores  
poderosos  
investem 
pesado  para  
chegar  ao  
poder  e  
contro lar  as  
dec isões  mais  
impor tantes  
do  pa ís .

A  composição  
da  Câmara  dos  
Deputados  
t raduz  de  
forma c lara  a  
d isputa  de  
interesses  
presente  na  
soc iedade  
bras i le i ra .  
Você  sabe  
para  quem os  
deputados  
t rabalham? 
Confira  no  
infográfico  as  
pr inc ipa is  
bancadas  da  
Câmara  e  
quais  são  
suas  pautas :

•  Aumentar  o  lucro  dos  empresár ios

•  Ampl iar  os  pr ivi lég ios  das  e l i tes  

financeiras

Bancada empresarial - 220

•  Favorecer  o  agronegócio

•  Aprofundar  a  concentração  de  terras

Bancada ruralista – 253
(financiados por recursos do agronegócio)

•  Beneficiar  a  indústr ia  armament is ta

•  Cr iminal izar  a  pobreza  e  da  

juventude

Bancada da bala - 271 

•  Favorecer  o  conjunto  das  igre jas  

evangél icas

•  Pro jetos  conser vadores  e  

contrár ios  às  minor ias  soc ia is

Bancada evangélica - 179 

•  Defender  os  interesses  das  empresas  

do  ramo da  constr ução

•  Aprovar  pro jetos  que  ret i ram d i re itos  

dos  t rabalhadores

Bancada das
construtoras - 226

•  Defesa  dos  d i re i tos  da  c lasse  

t rabalhadora

•  Melhores  condições  de  t rabalho  e  

vida  para  os  t rabalhadores

Bancada sindical - 43 

COMO VOTARAM AS PRINCIPAIS BANCADAS 
AS PAUTAS CONTRA OS TRABALHADORES

PEC DO TETO

REFORMA

TRABALHISTA

Em outubro, o Brasil passará por uma das eleições mais importantes de sua 

história recente. Os últimos anos trouxeram diversas derrotas para os 

trabalhadores e é urgente revertê-las. Votar e apoiar parlamentares que 

lutam pelos direitos e pela dignidade da classe trabalhadora é o primeiro 

passo para construir uma sociedade mais justa, igualitária e humana.

QUER CONHECER UM POUCO MAIS?

 Entre em contato conosco: atendimento@abridordelatas.com.br
Fone (41) 3026-0630 | WhatsApp (41) 99288-5715 

Abridor
de Latas
Abridor
de Latas
COMUNICAÇÃO SINDICAL E INSTITUCIONALCOMUNICAÇÃO SINDICAL E INSTITUCIONAL

COMUNICAÇÃO SINDICAL PARA TODO O BRASIL

facebook.com/abridor.latas

twitter.com/@Abridor_Latas

instagram.com/abridor_latas

youtube.com/abridorlatas

www.abridordelatas.com.br

(congelamento dos investimentos
sociais por 20 anos)

1ª DENÚNCIA
CONTRA TEMER

(para proteger Michel Temer)

TERCEIRIZAÇÃO
IRRESTRITA

151  s im,  39  não  e  18  ausentes

RURALISTA
(BANCADA DO BOI)

182 s im,  19  não  e  1  abstenção

10 ausentes

RURALISTA
(BANCADA DO BOI)

176 s im,  74  não  e  20 ausentes

1  não  votou

SEGURANÇA PÚBLICA
(BANCADA DA BALA)

135 s im,  83  não  e  45 abstenções

1  não  votou

SEGURANÇA PÚBLICA
(BANCADA DA BALA)

154 s im,  105 não  e  2  abstenções

13 não  votou

SEGURANÇA PÚBLICA
(BANCADA DA BALA)

217 s im,  43  não  e  14  ausentes

1  não  votou

SEGURANÇA PÚBLICA
(BANCADA DA BALA)

103 s im,  61  não  e  15  ausentes

BANCADA
EVANGÉLICA

139 s im,  29  não  e  1  abstenção

17 ausentes

BANCADA
EVANGÉLICA

119 s im,  44 não  e  3  abstenções

44 ausentes

RURALISTA
(BANCADA DO BOI)

145 s im,  53  não  e  1  abstenção

11  ausentes

RURALISTA
(BANCADA DO BOI)

86 s im,  61  não  e  4  abstenções

29 ausentes

BANCADA
EVANGÉLICA

95 s im,  75  não  e  9  ausentes

BANCADA
EVANGÉLICA


