
COBAP - 21/8/2018 

Eleições 2018: Conheça nossos representantes! 
 

Ao longo dos últimos anos, os aposentados e pensionistas brasileiros sofreram drásticas perdas 
em seus direitos previdenciários. As políticas públicas não têm acompanhado o envelhecimento 
da população, que necessita de um olhar justo e humanitário do Estado. 
 

Para garantir que legítimos representantes venham defender e lutar pelos direitos dos 
aposentados no Congresso Nacional, nestas eleições, líderes do seguimento se lançaram na 
disputa eleitoral para concorrer a vagas de deputados federais. 
 

Os eleitores que moram nos estados de Minas Gerais, Santa Catarina, Sergipe e Pernambuco já 
podem escolher um candidato que vai representar com firmeza os aposentados na Câmara nos 
Deputados nos próximos quatro anos. 
 

Conheça nossos representantes! 
 

Robson Bittencourt é presidente licenciado da 
Federação dos Aposentados e Pensionistas de 
Minas Gerais (FAP/MG) e desenvolve um trabalho 
de luta e conscientização junto aos aposentados 
mineiros. Em Brasília, Bittencourt sempre participa 
das mobilizações e vigílias da COBAP, além de 
reivindicar diretamente aos parlamentares uma 
Previdência Social que corresponda às 
necessidades do segmento. 
 

 
 
Agostinho Schiochetti é diretor licenciado de 
imprensa da Federação dos Aposentados e 
Pensionistas de Santa Catarina (Feapesc) e diretor 
adjunto licenciado da COBAP. Atuante na luta pelos 
direitos dos aposentados e pensionistas, Agostinho 
trabalha para dar visibilidade às reivindicações da 
categoria, coordenando o programa de televisão local 
“Aposentados SC”, voltado para as notícias da luta 
dos aposentados em Santa Catarina e no Brasil. 
 

 
Alealdo Hilário é petroleiro aposentado e vice-presidente licenciado da 
Federação dos Aposentados e Pensionistas de Sergipe. Na COBAP, 
integrou o Conselho Deliberativo (CODEL), o que lhe garantiu 
experiência em economia e emprego de recursos nas principais 
necessidades dos aposentados. Atuante também na defesa da soberania 
nacional da Petrobras e contra as privatizações. Alealdo tem como 
slogan de campanha “Eu vim para fazer a diferença”. 
 

Assis Gonzaga é candidato a 
deputado federal pelo estado de 

Pernambuco. Atua como advogado 
na associação de Aposentados de 

Cabo de Santo Agostinho (PE) e na 
Federação dos Aposentados, 

Pensionistas e Idosos de 
Pernambuco, em Recife. Como 

advogado, Assis Gonzaga promete 
fazer valer e conquistar novos 

direitos que garantam a saúde e o bem-estar físico, econômico, mental e 
emocional dos aposentados, pensionistas e idosos. 


