COMO SABER

QUEM É RURALI$TA

EM QUEM
NÃO VOTAR
NAS PRÓXIMAS
ELEIÇÕES

A ELEIÇÃO É A MAIOR CONQUISTA
DA DEMOCRACIA
Por meio do voto temos o poder de eleger quem acreditamos ser a melhor pessoa para
nos representar. Por isso o voto é a principal ferramenta para combatermos a corrupção
e evitar que os maus políticos cheguem ao poder.
Contribua para um país livre de ruralistas! Confira a seguir algumas dicas para você
descobrir se seu candidato faz parte do universo do agronegócio.
Não esqueça de compartilhar com seus parentes e amigos. Se trabalharmos em
conjunto, aumentamos nossas chances de construirmos um país mais justo para nós e
para o meio ambiente.
Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap)
Considerada uma das fontes mais seguras de informação em se tratando de Congresso
Nacional, a cada quatro anos o Diap elabora a lista de deputados federais e senadores
eleitos que compõem a BANCADA RURALISTA NO CONGRESSO.
Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
Em ano eleitoral o TSE disponibiliza ao eleitor o DIVULGACAND, plataforma onde é
possível identificar informações precisas sobre os políticos que se candidataram a um
cargo eletivo. Lá é possível descobrir por exemplo se o candidato possui fazendas. Não
que isso defina se o político é ou não ruralista, mas já é uma pista a mais para você formar
opinião sobre seu candidato.
Código Florestal
A lei que deveria proteger o meio ambiente e as populações tradicionais acabou se
tornando a chance que os ruralistas queriam para desmatar ainda mais nossas florestas
de forma legal. A lei foi aprovada em 2012 e o Congresso em Foco, site especializado em
notícia política, publicou a lista dos deputados que votaram pela aprovação do Código. Se
seu candidato está NESTA LISTA, desconfie.
Transparência Brasil
Um dos organismos da sociedade civil mais reconhecidos no país, a Transparência Brasil
reúne uma série de ferramentas para auxiliar nós, cidadãos, a fiscalizarmos quem
elegemos. A campanha #NãoVoteEmRuralista recomenda duas dessas ferramentas para
identificar um possível político ruralista:
ÀS CLARAS
Se seu candidato tiver um doador ligado ao agronegócio, desconfie.
EXCELÊNCIAS
O Raio X dos Ruralistas é um levantamento completo sobre esses políticos.
A REPÚBLICA DOS RURALISTAS
Resultado do trabalho de diversas organizações da sociedade civil, esse site reúne

informações sobre esses políticos. E se quiser saber ainda mais, digite em qualquer parte
do site a palavra “ruralista” que você terá uma surpresa.
LISTA SUJA DO TRABALHO ESCRAVO
Você sabia que no Brasil um dos setores que mais emprega pessoas em regime análogo à
escravidão é o agronegócio? Nesta ferramenta criada pela ONG Repórter Brasil você
pode facilmente descobrir se seu candidato está relacionado a esse negócio que destrói
em pleno século 21 a vida de milhares de pessoas. Pesquise também por parentes. Muitas
vezes para se livrarem de acusações, os ruralistas se escondem covardemente atrás do
nome de algum parente ou laranja.
PARTIDO DA TERRA
Outra possibilidade para ter acesso a informações é o livro Partido da Terra, do jornalista
Alceu Castilho, editora Contexto. Referência na investigação do ruralismo no Brasil, o livro
desvenda como os políticos usam sua força política e econômica para conquistar cada
vez mais poder.
Fontes não faltam. Faça você também a sua parte!

INVESTIGUE E DESCUBRA
SE SEU CANDIDATO É RURALISTA.
SE FOR, #NãoVoteEmRuralista!

NaoVoteEmRuralista.org

