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ÉRIKA JUCÁ KOKAY,
Este nome pode crê.
Não é de enrolar não,
Cumpre o que prometer.
Verdadeira sempre é,
Doa a quem doer.

Lado forte da Erika,
É em prol da minoria.
Massacrada por covardes,
Que ditava e fazia.
Barbáries e chacotas,
Era pura covardia.

Seu voto de confiança,
Nesta fabulosa beldade.
Ajudará abundantemente,
Nossa querida cidade.
Luta e batalha é seu lema,
Uma pura realidade.

Dois mil e dois,
Este ano sensacional.
O DF viu surgir,
A mulher fenomenal.
Que enfrentou o cruel,
Descendo-lhe o pau.

Na politica tem de tudo,
Do bom ao imoral.
A classe da Erika é,
Uma verdade total.
Dignidade e brio,
Exemplo fenomenal.

Notórias eram às vezes,
Que ao CAJE atendia.
Rebeliões e crueldade,
Tinha lá algum dia.
Erika quando solicitada,
Sempre por lá aparecia.

Brasília tem politico,
Que não merece atenção.
Porém a Erika Kokay,
É a nossa exceção.
Ela é notoriamente,
A mulher do povão.

Reuniões com mães,
Filhos desesperados.
Lá atrás das grades,
Esquecidos e desesperados.
A guerreira Erika Kokay,
Queria vê-los recuperados.

... Convicção, fibra e dignidade de uma MULHER DE CORAGEM,
que decididamente percorre os caminhos ignorados por
muitos, em busca das soluções para os absurdos
cometidos contra aqueles que optaram em ter a liberdade
de ir e vir; aqueles que escolheram para si uma forma de
viver... Simplesmente viver!
... Honestidade, carisma, dedicação e amor em prol das
categorias menos favorecidas; respeitadora de todos as
crenças, etnias, gênero e raças... ERIKA KOKAY! ... Vitoriosa
e renovadora dentro da classe trabalhadora; e
consequentemente um diferencial no meio do cenário
político de Brasília e do Brasil.

Samuel Nunes
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Por que votar na Erika?
Pode alguém perguntar.
A resposta é sua lida,
De o necessitado ajudar.
Se não a conhecer ainda,
Precisa com ela conversar.

Lojos Ferenz Kokay,
Ensinou-lhe a verdade.
Nosso amigo saudoso,
Era pura realidade.
Homem bom e justo,
Não havia maldade.

A nossa querida deputada,
Ao longo de sua trajetória.
Incansável a conquistar,
Mais uma linda vitória.
Ela não cruza os braços,
E tem uma bela oratória.

Comissão Direitos Humanos,
Tem sim a sua cara.
Erika Kokay entende,
E a minoria ampara.
Detestando falcatruas,
Onde o bem sempre prepara.

Sua vida de luta,
Na CUT a muitos defendeu.
Quem a procurava ali,
Jamais se arrependeu.
Nunca virou as costas,
Do rico ao plebeu.

Homem simples e leal,
Conhecê-lo foi um prazer.
Sua alegria era tamanha,
Por não ver o povo sofrer.
O que se encontra na Erika,
Foi por ele obedecer.

Quando tentam contra ela,
A resposta vem ardente.
Ela é guerreira nata,
Defendendo muita gente.
Sua garra de mulher,
O torna independente.

Grupos e mais grupos,
Lotam seu gabinete.
Sabe que ela é,
Afinada como alfinete.
E aos que são contra,
Ela derruba no “porrete”.

Conhecer seus feitos,
Você precisa entender.
Erika, filha do sr. Kokay,
Está pronta a defender.
Conhece todos os caminhos,
Para não vê-lo sofrer.

Maria do Perpetuo Socorro,
Que será esta beldade?
É a responsável nata,
Do surgimento da verdade.
Mãe da Erika Kokay,
Lutou pela sua felicidade.

Uma mulher de coragem,
Tema que o elegeu.
Desde a primeira vitória,
A Erika prometeu.
Combater a discriminação,
De quem um dia sofreu.

Erika sempre sorridente,
Encara todos com lealdade.
Pessoas simples com ela,
Diariamente tem liberdade.
Ela é sincera e realista,
No combate a desigualdade.

Categoricamente enérgica,
Política promissora.
Em se tratando de debates,
Erika é uma professora.
Suas verdades doem,
Corta igual uma tesoura.

O casal Lojos e Maria,
Felizes por natureza.
Sabiam que sua cria,
Era pura beleza.
Ajudadora dos humildes,
Ao pôr o pão na mesa.

Seria sensato sim,
Brasília não esquecer.
Desta guerreira cearense,
Que aqui veio aparecer.
Os que nela confiam,
Tem aonde recorrer.

Sindicato dos Bancários,
Ela com afinco presidiu.
Classe que notoriamente,
Nas campanhas o aplaudiu.
Depositando muitos votos,
A Erika sobressaiu.
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Também da CUT um dia,
A Erika comandou.
Seu trabalho foi notório,
Tudo por lá clareou.
Tratando todos ali,
Com humildade e amor.

Sua fibra feminina,
Busca a realidade.
Combatendo os “sabichões”,
Que adora a desonestidade.
Erika Kokay de novo,
Eleita pela sociedade.

O afro descendente,
Assim como o homossexual.
Têm em nossa Erika Kokay,
Uma defensora fenomenal.
Combatendo todo tipo,
De discriminação racial.

Os maus tratos,
Desnecessários e imorais.
Oriundos de parasitas,
Imundos e irracionais.
Fazem com que a Erika,
Tenha vitórias sensacionais.

Sua vida foi lutar,
A quem precisa defender.
Não importando a quem,
Doa a quem doer.
Erika vai às categorias,
Ajuda a oferecer.

A política do Brasil,
Nunca a mesma será.
Se a Érika dela um dia,
Vier a abandonar.
Que seria das minorias,
A quem iriam procurar?

A todos ela busca,
Um respeito igualitário.
Não aceita preconceito,
Nem mesmo do autoritário.
Que se diz ser verdadeiro,
Provando sempre o contrário

Brasília se orgulha hoje,
E continuará a lembrar.
Da deputada do povo,
Que não cansa de ajudar.
A todos que a procuram,
Tanto faz o lugar.

Aglomerações de pessoas,
De o executivo cobrar.
Quando menos se espera,
Veja quem está lá.
No meio dos trabalhadores,
Para também reivindicar.

Categorias diversas,
Reunidas a reivindicar.
Algum prejuízo claro,
Causado no seu trabalhar.
Eles têm certeza sim,
Que a Erika ali estará.

A mulher vitima,
De qualquer violência.
Pode contar com Erika,
Que com extrema decência.
Busca punir o culpado,
Com muita eficiência.

Querer acertar no voto,
O eleitor precisa conhecer.
Erika Kokay do Ceará,
Em Brasília a surpreender.
Capacidade e aptidão,
Sempre a eleição vencer.

Sensacional sindicalista,
Psicóloga competente.
O humilde sempre diz,
O que seria da gente.
Sem a Erika a defender,
Vendo-me contente.

Muitos até do seu lado,
Dizem que é diferente.
Quando ela vai falar,
Tudo já esta na mente.
Convicção nas oratórias,
É uma mulher decente.

Presídios são visitados,
Condições humanas a respeitar.
Érika Kokay busca sempre,
Aos presos orientar.
Para manterem a ordem,
Assim se socializar.

Votando você em Erika,
Ajudando estará.
No crescimento do DF,
E para sempre contará.
Com a defesa deste ícone,
Ao inconsequente peitar.

1331

1331

Uma Mulher de coragem

Uma Mulher de coragem

igualdade para todos!

igualdade para todos!

Do Gama a Planaltina,
Santa Maria ao Varjão.
Muitos votam em Erika,
E com ela caminharão.
Sobradinho ao Guará,
Ela tem votos de montão.

Eleitores de Brasília,
Seja craque ao votar.
Vá até uma urna,
E seu voto a depositar.
Votando em Érika você,
Somente tem a ganhar.

Falar de nossa deputada,
Nesta forma de cordel.
Lembro-me de alguns eventos,
Com churrasco a sarapatel.
Onde Erika contagiava,
A Maria, o João e o Manoel.

Perplexidade nos outros,
Erika é causadora.
Bancaria e sindicalista,
Parlamentar e doutora.
Militante do PT,
Na política vencedora.

Seu carisma e simpatia,
Fato notório e real.
Capacita a nossa deputada,
A conquistar seu ideal.
Transformados em prol,
De nossa Capital.

Ao votar na deputada,
Terá a recompensa.
Quando eleita for,
Em você ela pensa.
Jamais a deixará,
Vazia a sua dispensa.

Figura humilde e carismática,
Erika Kokay vencedora.
Seus mandatos coordenados,
Por esta mediadora.
Defensora da população,
Da enfermeira a professora.

Reciprocidade existe,
Dentro do seu coração.
Ela consegue manter,
O amor da população.
Defendendo os direitos,
E dando-lhe a mão.

Onde Erika Kokay anda,
O povo o abraça.
Ela é direcionada sempre,
Dentro de casa ou na praça
Conquistadora de votos,
No peito e na raça.

Certamente algum dia,
Votou por votar.
Depois ficou sem nada,
Por não ter onde buscar.
Somente com Erika Kokay,
Fica fácil acreditar.

Onde Erika estiver,
Independe da condução.
Ela defenderá sempre,
A verdadeira razão.
Do parceiro político,
Ou da oposição.

Egocentrismo nunca houve,
Nesta fenomenal beldade.
Acredite e fale a todos,
Dentro de sua cidade.
Sobre esta mulher,
E sua capacidade.

Milhões de votos,
Sempre ela terá.
Os outros como loucos,
Ficam a imaginar.
Porque este carisma,
Difícil de apagar.

Ela conhece quem é,
Todos seus eleitores.
Do mais humilde e simples,
Até a classe dos doutores.
Erika Kokay abomina,
O grupo de malfeitores.

Sua forma de atuar,
Torna-a diferenciada.
A alegria de elegê-la,
Uma turma selecionada.
Ganhadores de votos,
Por ela valorizada.

Os projetos da Erika,
O povo precisa conhecer.
Todos em prol dele,
Para não vê-lo sofrer.
E a recompensa virá,
Quando ela vencer.
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A cultura para Erika,
Deve ser respeitada.
Ela participa sempre,
Quando é convidada.
Até leva certo jeito,
Em dar uma gingada.

Os bancários aplaudem,
Da Erika a atuação.
Sempre que procurada,
Ela os dá atenção.
Defendendo-os em Brasília,
E nos Estados da Nação.

Projeto de Lei 1510/2011,
Aos presos dá igualdade.
Independente do sexo,
Horas de intimidade.
Visitas podem sim,
Dentro de qualquer entidade.

Erika Kokay criou a Lei,
Tratando-se de regras.
Aproximando as mulheres,
Que estavam algumas léguas.
Afastadas nacionalmente,
Da politica quase cegas.

Da pintura ao crochê,
Hip hop a capoeira.
Adora todos os ritmos,
MPB a sertaneja,
Ela aplaude a todos,
E ama a costureira.

Os companheiros do PT,
Gostam dela em particular.
Honestidade e coragem,
Amor sempre a doar.
Ela não trapaceia jamais,
O forte dela é batalhar.

O PL 1249 de 2011,
Ampara o preso doente.
Com uma alimentação,
Particular e diferente.
Esta atitude da Erika,
Sarou muita gente.

Numero 7776 de 2014,
A Lei que assegura.
As mulheres na política,
Acabando a linha dura.
No cenário nacional,
Erika com muita postura.

O taxista ela adora,
O faxineiro também.
O porteiro a tem carinho,
Ao rodoviário trata bem.
Todas as categorias,
Ela chama, vem!

Do sistema carcerário,
Erika é uma fiscal.
Acabou aquela fase,
Polícia descendo o pau.
Os autoritários de plantão,
Sempre se dão mal.

Tem mais PLs da deputada,
Direcionada aos internos.
Ajudando-os sempre,
Amenizando o “inferno”.
Das cadeias públicas,
Deste País tão moderno.

O DF ganhou da Erika,
Um Projeto sensacional.
30 por cento da cota,
No meio militar policial.
As mulheres aumentaram,
Seu grande percentual.

Trabalhadores de Brasília,
Escute com atenção.
Erika Kokay eleita,
Ninguém os maltratarão.
Basta um telefonema,
Ela te dará a mão.

Erika Kokay de todos,
Não importa a profissão.
Somente alguns sofrem,
Por não pedirem a mão.
Desta destemida mulher,
Que poucos enfrentarão.

Mães e parentes de presos,
Pensem na hora de votar.
Veja quem os ajudam,
Seus entes a apaziguar.
Os absurdos penitenciários,
Erika tenta amenizar.

3408 de 2012,
Número da Lei exemplar.
Colocando a mulher,
Como policial militar.
Aumentando o efetivo,
Na forma de atuar.
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Amigas e amigos do DF,
Em Erika vamos votar.
Após as eleições,
Ela não vai decepcionar.
Quando vocês aparecerem,
Ela irá recepcionar.

Devidamente organizada,
Erika Kokay é trabalho.
Não esmorece nunca,
É um todo, não retalho.
Buscando as soluções,
Atuante e nunca falho.

Erika Kokay incansável,
De uma forma decente.
Abomina os homicídios,
Do jovem e do adolescente.
Pede desesperadamente,
A esta justiça dormente.

Nossa grande deputada,
Contra a discriminação racial.
Continuará lutando firme,
Em prol de justiça social.
O Brasil precisa dela,
Na Câmara Federal.

Ela não igual a muitos,
Que depois de eleitos.
Ignoram os apoiadores,
Colocando-os defeitos.
Dizendo-se desconfiados,
Julga o serviço mal feito.

Projeto de Lei 5120/2013,
O casamento civil reconhece.
Igualdade para todos!
O LGBT agradece.
Erika Kokay é sabedora,
Eles também merecem.

Ela critica o atual sistema,
Que é devastador.
Meramente excludentes,
Processo absurdo e devedor.
Nosso Brasil não merece,
Esta falta de pudor.

Erika Kokay está,
Entre os vinte atuantes.
Deputados do Brasil,
Ultrapassando o restante.
É a primeira de Brasília,
Exemplo de militante.

Depositando seus votos,
Nesta grande parlamentar.
Você conquistará sempre,
Uma amiga espetacular.
Que vai de surpreender,
Em sua casa retornar.

As pessoas do mesmo sexo,
Pode ter união estável.
Fato percebido por ela,
Realismo memorável.
Apoio total da Erika,
Com um exemplo notável.

Setenta por cento dos deputados,
trabalhadores.
Erika kokay mostra sempre,
A dor destes batalhadores.
Ignorados e abandonados,
Por muitos malfeitores.

Uma Constituinte Soberana,
Esta é a razão!
Sobre o sistema político,
De nossa grande Nação.
Erika continua a luta,
Com muita dedicação.

Todos os companheiros,
E também as companheiras.
Que acreditam na Erika,
Não ficam de bobeira.
Ela abre as portas sempre,
Logo de primeira.

Seremos justo com ela,
No dia da eleição.
Elegendo-a de novo,
Avançaremos um montão.
Erika Kokay valente,
Tem um bom coração.

Ela lembra diariamente,
Da CLT do trabalhador.
Conquistada com muita luta,
Ela mesma participou.
Desta grande vitória,
Do povo simples e vencedor.

Felizes por natureza,
Esta linda geração.
Leon e Pablo guerreiros,
Natacha é pura perfeição.
Sementes germinadas,
Árvore de bom coração.
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