
NOTA DE REPÚDIO

O Partidos dos Trabalhadores e das Trabalhadores, seus militantes e dirigentes 
REPUDIAM a fala de desprezo, de incitação ao ódio e de falta de empatia do 
radialista Emerson Machado, em um vídeo divulgado pelo próprio comunicador, 
na manhã desta terça-feira (4), nas redes sociais. 

O material contendo a fala desqualificada e de ódio ao criticar a campanha "PT O material contendo a fala desqualificada e de ódio ao criticar a campanha "PT 
Solidário", uma ação de âmbito nacional lançada pelo Partido dos Trabalhadores 
em parceria com movimentos sociais e sindicatos que já arrecadou mais de 300 
toneladas de todo o país. 

No dia 1º de maio, em alusão ao Dia do Trabalhador e da Trabalhadora, a No dia 1º de maio, em alusão ao Dia do Trabalhador e da Trabalhadora, a 
campanha arrecadou 200 toneladas de alimentos que foram repassadas para as 
entidades que prestam assistência à pessoas em situação de vulnerabilidade 
social. No Estado da Paraíba foram arrecadadas e distribuídas mais de 7 
toneladas de alimentos entre as regiões da grande João Pessoa, Zona da Mata, 
Campina Grande e do Brejo paraibano.

Mais de 100 milhões de brasileiros e paraibanos estão passando fome, em Mais de 100 milhões de brasileiros e paraibanos estão passando fome, em 
estado de insegurança alimentar ou nutricional, sem nenhuma assistência por 
parte do governo federal, sem vacina e sem auxílio emergencial. 

Seguimos na luta por mais vacinas, pelo auxilio emergencial de R$ 600,00 e pela 
derrubada desse Governo que está matando o povo de fome e em decorrência 
da irresponsabilidade na condução da crise sanitária contra a Covid-19 que já 
ceifou mais de 400 mil vítimas em todo país.

Vacina no braço, comida no prato! Vacina no braço, comida no prato! 
Quem tem fome, tem pressa!

João Pessoa, Paraíba, 4 de maio de 2021.

Partido dos Trabalhadores da Paraíba.

Diretório Regional do PT da Paraíba

Coordenação Estadual da Campanha PT Solidário


