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Somos a maioria

Somos quem quer a paz

Somos quem acha que machismo não é papel de homem

Somos quem quer que as mulheres tenham lugar em todos os 
lugares da vida

Somos quem não quer ver rios assassinados

Somos quem não quer uma escola que prenda,

Somos quem quer um ensino que aprenda da vida.

Somos quem não quer a tecnologia da doença mas a arte da 
saúde.

Somos quem não quer cultura popular domesticada.

Somos quem quer rádios livres, televisões livres, ouvintes livres.

SOMOS A MAIORIA
Herbert Daniel



Somos quem quer nuclear nossas energias, para não mais 
precisar de energia nuclear.

Somos quem não quer ser exportador de morte feito aço de 
canhão.

Somos quem quer menos leis, porém melhores e mais justas.

Somos quem não quer ser obrigado a sempre escolher entre 
coisas que não quer.

Somos quem quer.

Somos contra quem só pode mandar e impedir.

Somos quem faz.

Somos todos nós, quem cria.

E quem faz, não precisa mandar nem pedir.

Faz.
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A questão ambiental é transversal, deve permear todas as ações de um man-
dato que pretenda trabalhar a sustentabilidade.

Não podemos mais aceitar passivamente a rotulação de trabalhar a sustenta-
bilidade somente nas secretarias de meio ambiente. A questão ambiental é 
muito mais ampla, atua em todas as esferas de poder. Se trabalhada com co-
nhecimento e responsabilidade, é um instrumento poderoso para a melhoria 
da qualidade de vida nas nossas cidades.

Nesta e nas próximas páginas, apresentaremos teorias e práticas para a elabo-
ração de um discurso consistente para as eleições municipais.

Conceitos

Desenvolvimento Sustentável 
Não é uma revanche – exige a participação de todos!

Não adianta querer ir para cima, excluindo da discussão outros segmentos da 
sociedade. Para construir uma cidade melhor, é fundamental que todos este-
jam representados e sejam ouvidos.

A Melhoria da Qualidade de Vida virá quando as decisões forem de 
interesse público, houver priorização das políticas socioambientais e os inves-
timentos forem direcionados para a saúde pública, o saneamento, a gestão de 
resíduos, a educação e o transporte.

CIDADES VERDES



Privilegiar o planejamento urbano, 
em consonância com o Plano Diretor

Independente do tamanho de sua cidade, 
é fundamental reunir as pessoas e conver-
sar com elas para conhecer seus anseios e 
saber o que elas esperam da cidade. É pre-
ciso discutir os problemas de hoje, sem ja-
mais deixar de pensar e sonhar com algo 
melhor no futuro. Grandes mudanças nas-
cem de pequenas ideias, que tomam cor-
po com o tempo e se tornam realidade.

Procure saber do Plano Diretor de sua 
cidade. Tire uma cópia, apresente para 
seus eleitores potenciais, discuta com 
eles. Identifique as nascentes, os rios e 
suas áreas de proteção. Discuta os riscos 
que correm ou poderão correr, o que 
pode ser feito para sua proteção e para 
que as pessoas se importem com esses 
recursos naturais essenciais para a vida 
da cidade.

Garantir e apoiar o processo 
participativo de elaboração 

do orçamento municipal

A participação no processo de decisão 
sobre a aplicação do dinheiro do municí-
pio, ainda que comece com uma peque-
na porcentagem, faz com que as pessoas 
se sintam mais “donas” de suas cidades e 
do espaço público. Precisamos incorpo-
rar o carinho pelas ruas e praças da mes-

ma forma como as pessoas têm carinho 
pelas suas casas.

Pensar uma cidade que inclua 

todas as pessoas

Discuta a respeito das ruas, calçadas, 
parques, empresas, levando em con-
ta que a cidade tem crianças, jovens e 
também idosos. A cidade tem pessoas 
altas, pessoas baixas, pessoas com limi-
tação de mobilidade. Os equipamentos 
estão adequados e seguros para que 
todos os utilizem? 

A cidade tem pessoas de várias religiões, 
tem pessoas sem religião, tem pessoas 
com cores de olhos e cor de pele dife-
rentes. As cidades têm pessoas com dife-
rentes orientações sexuais. A cidade tem 
ricos, tem pobres e tem moradores de rua. 
Todos são tratados com respeito e digni-
dade? Ou alguns são privilegiados e ou-
tros são preteridos? Isso está certo? Crie 
mecanismos para viabilizar o cumprimen-
to do Estatuto da Igualdade Racial. 

Acesse para saber mais:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-
2010/2010/Lei/L12288.htm

Promover a gestão adequada 
dos resíduos sólidos

É importante ter conhecimento da lei nº 
12.305, que regulamenta a Política Nacio-
nal de Resíduos Sólidos, lá você encontra 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12288.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12288.htm


informações para realizar campanhas so-
bre consumo responsável; redução do 
uso, reutilização e reciclagem de resíduos; 
desativação dos lixões e logística reversa.

Quando falamos em resíduos sólidos, 
estamos incluindo o esgoto que sai das 
casas. O tratamento do esgoto contribui 
para a saúde das pessoas e para a saúde 
dos corpos d’água superficiais e subterrâ-
neos. Os governos municipais fogem des-
sa responsabilidade, porque o tratamento 
geralmente resulta em aumento de tarifa 
e, no fim das contas, “poucos conseguem 
ver o resultado do tratamento”.

Um outro ponto muito importante é a 
questão da drenagem das águas pluviais 
urbanas, que podem causar grandes preju-
ízos, deixar muita gente desabrigada e até 
causar mortes. Os prefeitos deixam de lado 
essa questão por pensar que é “dinheiro 
enterrado”: ninguém vê e não traz votos.

Devemos incentivar campanhas para 
diminuir a produção de lixo nas nossas 
cidades. Isso começa com pequenas ati-
tudes nossas, escolhendo produtos com 
menos embalagem, levando sacolas aos 
mercados, apagando luzes e desligando 
aparelhos quando não precisam estar 
acesas ou funcionando, seja dentro ou 
fora de casa. Exigir a destinação correta 
do nosso lixo, depois de passar por um 
sistema de coleta seletiva e discutir com 
os produtores como contribuir no reco-
lhimento de embalagens.

Levante se sua cidade possui tratamen-
to de esgoto, qual a porcentagem que é 
tratada, se o tratamento é de responsa-

bilidade da prefeitura, da iniciativa priva-
da ou de uma parceria público-privada. 
Tenha claro os inúmeros beneficios que 
advêm do tratamento de esgoto: dimi-
nuição dos casos de doença, segurança 
hídrica, a possibilidade dos rios voltarem 
a ser utilizados para lazer. E este benefício 
se estende a todas as cidades por onde o 
rio passa. Incentive práticas que mostrem 
os rios e nascentes para a população, em 
vez de esconder o rio como se fosse um 
grande esgoto a céu aberto. Lembre-se: 
a maioria das cidades surge por conta 
da existência do rio ali! Pergunte para os 
habitantes mais antigos como era o rio 
quando eles eram crianças – garanto que 
você terá surpresas interessantes.

Acesse para saber mais: 
http://projetocolabora.com.br/saneamento/situa-
cao-do-saneamento-e-vergonhosa/

Fortalecer a Governança Municipal

Os Conselhos Municipais são instrumentos 
que possibilitam a participação da socieda-
de nas decisões municipais. É importante 
que se trabalhe para que esses conselhos 
sejam de fato representativos. Em muitas 
cidades, o poder executivo aparelha os 
conselhos para que sejam exclusivamente 
instrumentos de ratificação de decisões. 
Perde-se, aí, uma grande oportunidade de 
ouvir pessoas qualificadas da sociedade e 
a chance de se errar menos nas decisões: 
várias pessoas estão dispostas a colabo-
rar gratuitamente por uma cidade melhor, 
basta incentivar e levar em conta as opi-
niões dos participantes.

http://projetocolabora.com.br/saneamento/situacao-do-saneamento-e-vergonhosa/
http://projetocolabora.com.br/saneamento/situacao-do-saneamento-e-vergonhosa/


Procure saber quais conselhos existem 
na sua cidade, quais funcionam de ver-
dade, que dia se reúnem, quem partici-
pa. O Conselho de Meio Ambiente (Con-
dema), por exemplo, tem uma grande 
responsabilidade na revisão da legisla-
ção ambiental municipal (arborização 
urbana, proteção de áreas sensíveis, po-
luição visual). Verifique se existe Fundo 
Municipal de Meio Ambiente e como a 
cidade pode caminhar para licenciar e 
fiscalizar empreendimentos e atividades 
de impacto ambiental local, assim como 
garantir a presença da questão ambien-
tal em todas as instâncias de governo: 
prática de construções sustentáveis, 
adoção de materiais certificados, regras 
de compras sustentáveis, prática da cul-
tura de paz, saúde preventiva, proteção 
do patrimônio histórico, incentivo ao es-
porte e à cultura, e por aí vai.

Cultura de Paz

A Cultura de paz é a resposta sustentá-
vel para a diminuição da violência. Tra-
ta-se de prevenir situações que possam 
ameaçar a paz e a seguranca – como o 
desrespeito aos direitos humanos, dis-
criminação, intolerância, exclusão social, 
pobreza extrema e degradação ambien-
tal – utilizando como principais ferra-
mentas a conscientização, a educação e 
a prevenção.

A Cultura de Paz começa com você. Preste 
atenção nas suas atitudes. Pratique a tole-
rância, a solidariedade, o respeito à vida, 
aos direitos individuais e ao pluralismo. 

Tente compreender as pessoas e suas ati-
tudes. Seja um agente pacificador.

Acesse para saber mais: 
http://www.culturadepaz.org.br

Promover a neutralização dos 
Gases de Efeito Estufa

O Brasil assinou recentemente o proto-
colo de Paris, onde nos comprometemos 
a diminuir nossas emissões de Gases de 
Efeito Estufa, que provocam o aqueci-
mento global.

Qual a maior fonte emissora de Gases de 
Efeito Estufa de sua cidade? Existe algu-
ma forma de diminuir essas emissões? 
A recuperação de áreas degradadas, por 
meio do plantio de árvores, e o incentivo 
ao setor privado para que adote práticas 
com este objetivo podem trazer resulta-
dos interessantes. É importante produzir 
legislação com essa finalidade. Existe um 
Plano Nacional para a mudança do clima 
que pode inclusive financiar ações na 
sua região: http://www.mma.gov.br/estruturas/
smcq_climaticas/_arquivos/plano_nacional_mu-
danca_clima.pdf

Promover campanhas de esclareci-
mento e inserir o município em redes 
de informação

Campanhas de esclarecimento são a me-
lhor forma de trazer mais e mais pessoas 
para trabalharem com você essas ideias 
que construirão uma cidade melhor. 

http://www.culturadepaz.org.br
http://www.mma.gov.br/estruturas/smcq_climaticas/_arquivos/plano_nacional_mudanca_clima.pdf
http://www.mma.gov.br/estruturas/smcq_climaticas/_arquivos/plano_nacional_mudanca_clima.pdf
http://www.mma.gov.br/estruturas/smcq_climaticas/_arquivos/plano_nacional_mudanca_clima.pdf


DICA

Muitas vezes, as pessoas não participam 
ou são contra algumas ideias por desco-
nhecimento. Elas não têm conhecimento 
do benefício da medida ou não enxergam 
o todo. É preciso informá-las para tê-las 
como aliadas ou como agentes críticos 
que podem nos lapidar.

A inserção do município em redes de in-
formação integra a cidade com o que está 
acontecendo no mundo. O compartilha-
mento de informações pode evitar gasto 
desnecessário de tempo, energia e di-
nheiro com alguma situação semelhante 
que outro município ja viveu.

Utilize as mídias sociais, pan-
fletagem, palestras, conversas 

e reuniões nos bairros para discutir as-
suntos que tratamos aqui nesta cartilha. 
Para se aprofundar nos assuntos de seu 
interesse, acesse nossa plataforma virtu-
al com mais conteúdos. 

Acesse para saber mais: 
http://www.fundacaoverde.org.br/verdenovo

Existem vários grupos virtuais que dis-
cutem temas que tratamos aqui, apre-
sentam soluções, discutem problemas 
comuns, promovem encontros presen-
ciais. Inserir-se nesses círculos enquanto 
cidadão, e como poder público, faz toda 
diferença. Escolha o tema e digite num 
site de busca. Você vai se surpreender!

Discutir e incrementar a 
Mobilidade Urbana

Nas cidades brasileiras, a frota de automó-

veis, caminhões e ônibus responde pela 
maior parte das emissões de gases de 
efeito estufa e, nas grandes cidades, é res-
ponsável pela deterioração da qualidade 
do ar e inúmeras doenças respiratórias, in-
clusive óbitos. Parte considerável do stress 
da população também vem de um trânsi-
to caótico, que prende as pessoas dentro 
dos automóveis, quando poderiam estar 
curtindo momentos de lazer sozinhas ou 
ao lado de pessoas queridas.

Está científicamente comprovado que, 
para trajetos de até 5 quilômetros, o trans-
porte mais indicado é a bicicleta (exceto 
em situações extremas de frio, calor, chu-
va ou relevo acidentado). O obstáculo 
esbarra na segurança e no incentivo para 
se locomover de bike. Os gestores públi-
cos ainda não enxergam a bicicleta como 
meio de transporte que pode contribuir 
com a redução de automóveis nas vias. 
Quando decidem construir uma ciclovia, 
insistem em implantá-la em bairros no-
bres, para as pessoas mais ricas poderem 
pedalar no final da tarde. É necessário um 
estudo que perceba o fluxo de pesso-
as, dos bairros residenciais para as zonas 
industriais e de comércio. A partir disto, 
pode-se implantar ciclovias integradas ao 
transporte público. Paralelamente, devem 
ocorrer ações em todas as esferas para in-
centivar a utilização desse transporte que 
não joga poluentes na atmosfera, ocupa 
muito menos espaço, melhora a condição 
de saúde da população e, de quebra, faz o 
cidadão observar a cidade.

Importante saber também que a maior 
parte das movimentações na cidade é 
feita a pé, inclusive quando você vai de 

http://www.culturadepaz.org.br


carro, metrô ou ônibus, parte do trajeto 
é feito a pé. Calçadas bem arborizadas, 
amplas e planas, incentivam a caminha-
da. Quando compõem com grama ou 
jardim (calçadas ecológicas), deixam o 
bairro mais bonito e possibilitam a infil-
tração da água das chuvas para alimentar 
o lençol freático e combater enchentes.
Elas são públicas, mas de responsabilida-
de do dono do imóvel. 

Não esqueça de ver como é o tratamento 
dado aos animais que puxam carroças ou 
arados. Ah! E cidades com mais de 20 mil 
habitantes são obrigadas a contemplar a 
arborização urbana no Plano Diretor! 

Sua cidade possui ciclovias? Onde? Elas 
atendem ao fluxo para o trabalho ou 
atendem apenas ao lazer? Como estão as 
calçadas da sua cidade? Elas apresentam 
desníveis? Sabia que uma calçada eco-
lógica sai mais barato que uma calçada 
convencional? Que tal uma campanha 
para melhorar as calçadas de sua cida-
de? Como está a arborização de sua rua, 
do seu bairro, de sua cidade? Discuta a 
possibilidade do compartilhamento de 
viagens entre pessoas que moram perto 
e trabalham perto. Algumas cidades do 
mundo fazem grupos nas mídias sociais 
(facebook, whatsapp) para troca de infor-
mações que viabilizem carona, tirando 
carros das ruas e barateando o custo das 
locomoções.

Investir na formulação de políticas e na 
estrutura de saúde e educação

Educação e saúde têm verba carimbada. 

Todo município é obrigado a investir no 
mínimo 15% de sua receita em saúde e 
25% em educação. Isto significa que, se 
houver competência na gestão desses 
recursos, a maioria das cidades conse-
gue oferecer um serviço de qualidade 
para a população nessas duas áreas, 
essenciais para o nosso projeto de me-
lhoria da qualidade de vida nas cidades. 
A educação fornecerá a base necessária 
para formar cidadãos que irão contribuir 
na construção deste projeto. Trabalhar a 
Educação Ambiental de forma transver-
sal e investir na qualificação e no plano 
de carreira dos profissionais da educa-
ção é imprescindível.

A estrutura de saúde de nossos municí-
pios precisa investir mais na prevenção, 
ampliando as equipes de saúde da família 
e outras formas de evitar que a população 
adoeça. Isso inclui o diálogo permanente 
com outras secretarias municipais para 
diagnosticarem juntos as causas e po-
derem agir para diminuir as ocorrências. 
Preocupar-se mais com a saúde da popu-
lação, evitando que ela adoeça.

Procure saber como está sendo gerido 
o Fundeb na sua cidade. Converse com 
seus amigos professores para saber se 
eles possuem plano de carreira e como 
funciona. Levante quantas equipes de 
saúde da família trabalham na sua cidade 
e se o número é suficiente. Procure saber 
se existe algum trabalho de prevenção 
em conjunto com outras secretarias mu-
nicipais: trânsito, para número de aci-
dentes, internações, óbitos; educação, 
para qualidade da comida oferecida nas 
cantinas e nos refeitórios; obras, para 



acidentes de trabalho, equipamentos 
públicos de lazer; esporte, para quantos 
praticam e como potencializá-lo; cultura, 
para o que é oferecido como alternativa 
aos encontros onde a ingestão de bebi-
das alcoólicas, tabaco e outras substân-
cias são o principal atrativo; agricultura 
para aprender sobre como é produzido 
o vegetal que vem para nossas mesas. 
Buscar informações sobre a possibilida-
de de estabelecer parcerias para incen-
tivar e certificar produtores orgânicos e, 
ao mesmo tempo, auxiliá-los a vender 
sua produção para uma merenda escolar 
mais saudável (Imagine que um brasilei-
ro adulto consome em média 5 litros de 
agrotóxico por ano!)

Promover a gestão eficiente
     da energia

A geração de energia gera impacto am-
biental. Termoelétricas poluem muito; 
usinas nucleares deixam rejeitos radio-
ativos e colocam populações em risco;  
hidroelétricas poluem pouco, mas geram 
um imenso impacto ambiental na insta-
lação da usina e em todo microambiente 
ao redor; energia eólica e solar, causam 
baixo impacto, mas ainda não são tão ex-
ploradas no Brasil.

Contate a empresa fornecedora de ener-
gia, faça perguntas, procure saber mais. 
Investique se existe algum programa 
de economia de energia nos prédios 
públicos, na iluminação pública. Ao to-
mar conhecimento, incentive a iniciati-
va privada a adotar também. Converse 
a respeito de pilotear a retirada dos fios 

aéreos para colocá-los debaixo da ter-
ra em uma rua ou em um bairro de sua 
cidade. Os fios aéreos causam imensa 
poluição visual.

Mas lembre-se principalmente que você 
tem que dar o exemplo: evite aparelhos 
ligados em casa desnecessariamente, 
procure adquirir aqueles que consomem 
menos energia, tenha árvores em volta e 
circulação de ar para diminuir a necessi-
dade de condicionadores de ar.

Estabelecer pactos que visem

 a redução da pobreza

Não podemos nos acomodar vendo ou-
tros em situação de pobreza total. A fi-
losofia Ubuntu deixa claro que a nossa 
felicidade só existe por completo se os 
outros estiverem bem também.

Procure saber qual a porcentagem de 
pessoas em situação de pobreza na sua 
cidade, as causas, os locais onde elas 
estão. Estabeleça pontes para facilitar 
o acesso dessas pessoas ao emprego, 
à qualificação e aos serviços essenciais 
ofertados pelo Estado.

Acesse para saber mais:
http://www.pordentrodaafrica.com/cultura/
ubuntu-filosofia-africana-que-nutre-o-conceito-
-de-humanidade-em-sua-essencia

Promover uma ampla agenda

ambiental transversal

A questão ambiental hoje encontra res-

http://www.pordentrodaafrica.com/cultura/ubuntu-filosofia-africana-que-nutre-o-conceito-de-humanidade-em-sua-essencia
http://www.pordentrodaafrica.com/cultura/ubuntu-filosofia-africana-que-nutre-o-conceito-de-humanidade-em-sua-essencia
http://www.pordentrodaafrica.com/cultura/ubuntu-filosofia-africana-que-nutre-o-conceito-de-humanidade-em-sua-essencia


paldo na legislação estadual e federal, 
por isso é importante que haja diálogo 
com essas esferas para a proteção, con-
servação, recuperação e uso sustentável 
da biodiversidade.

A Economia Criativa e o Turismo Susten-
tável estão crescendo no mundo todo. 
Estas são atividades que geram renda e 
tem baixo impacto ambiental. 

Você sabe o que é um Parque Linear? Ele 
integra o rio com a cidade, criando espa-
ços de lazer e trazendo a população para 
perto. Vendo e interagindo com o rio, as 
pessoas voltam a se preocupar e a ter ca-
rinho com ele. Conhecer para preservar!

A maior parte do rio passa pela zona rural 
do município. Levante dados para saber 
como está a situação do rio nos trechos 
localizados antes e depois de sua passa-
gem pela cidade. Veja se consegue per-
correr o rio, fotografe, escreva, converse 
com os ribeirinhos.

Outra ideia interessante é a implantação 
de corredores ecológicos, que possibili-
tem o trânsito da fauna e da flora, prolife-
rando o banco de sementes e facilitando 
a circulação de animais.

A sua cidade possui feirinha de artesa-
natos? E de produtos orgânicos? São di-
vulgados? Muita gente vai? Sua cidade 
incentiva o turismo ecológico? Existe 
algum lugar que você percorreu do rio 
ou algum outro ponto de sua cidade que 
possa se tornar um atrativo ecológico 
para as pessoas visitarem, como antigas 
fazendas ou casarões?

Acesse para saber mais: 
http://creativeconomy.britishcouncil.org/media/
uploads/files/Intro_guide_-_Portuguese.pdf

http://www.solucoesparacidades.com.br/wp-con-
tent/uploads/2013/10/AF_Parques%20Lineares_
Web.pdf

http://www.oeco.org.br/dicionario-ambiental/
28538-o-que-sao-corredores-ecologicos/

Educação para o consumo responsável

Nosso mundo consumista está esgotan-
do rapidamente nossos recursos natu-
rais, destruindo nossos recursos hídri-
cos, nosso solo e nossa atmosfera. Cada 
brasileiro gera em média 383 kg de lixo 
por ano. Multiplique isso pela população 
do País e verá que não tem planeta que 
aguente! Imagine um norte-americano, 
um europeu...

Precisamos estabelecer programas per-
manentes de educação para o consumo 
responsável. Podemos começar com o 
servidor público e estender para a socie-
dade em geral. Muito daquilo que com-
pramos ou usamos não é necessário e 
vai virar lixo. Podemos procurar otimizar 
nossas compras, evitando embalagens 
desnecessárias e trabalhando a respon-
sabilidade de incentivarmos cadeias 
produtivas de menor impacto ambiental, 
como produtos orgânicos, combustíveis 
que emitam menos poluentes na atmos-
fera e empresas que se preocupem em 
reduzir, recolher ou reciclar o lixo que 
produzem.

http://creativeconomy.britishcouncil.org/media/uploads/files/Intro_guide_-_Portuguese.pdf
http://creativeconomy.britishcouncil.org/media/uploads/files/Intro_guide_-_Portuguese.pdf
http://www.solucoesparacidades.com.br/wp-content/uploads/2013/10/AF_Parques%20Lineares_Web.pdf
http://www.solucoesparacidades.com.br/wp-content/uploads/2013/10/AF_Parques%20Lineares_Web.pdf
http://www.solucoesparacidades.com.br/wp-content/uploads/2013/10/AF_Parques%20Lineares_Web.pdf
http://www.oeco.org.br/dicionario-ambiental/28538-o-que-sao-corredores-ecologicos/
http://www.oeco.org.br/dicionario-ambiental/28538-o-que-sao-corredores-ecologicos/


MANDATO  MUNICIPAL

A Prefeitura Municipal de sua cidade é uma unidade político-administrativa 
autônoma, ou seja, não se subordina a nenhum outro poder, apenas aos di-
tames da Lei ou decisões judiciais. Prefeitos e vereadores devem atuar dentro 
daquilo que a Constituição Federal determina como de sua competência.

Os agentes políticos municipais devem prioritariamente atuar na organização 
dos serviços públicos de interesse local; na instituição, arrecadação de tributos 
e na aplicação do orçamento municipal. O orçamento é formado por recursos 
oriundos dos tributos, contribuições, transferências constitucionais, pela ex-
ploração econômica do patrimônio público do município, pela cobrança de 
tarifas por serviços, e por outras fontes de receitas.

O que faz o vereador ?
O vereador é eleito pela população para representá-la, ou seja, 
os interesses coletivos devem estar sempre no topo das 
prioridades do parlamentar municipal. Como vereador 
você deve legislar dentro da competência do municí-
pio, garantir o cumprimento das leis e divulgá-las; 
fiscalizar o poder executivo mantendo sempre o 
diálogo; buscar junto à sociedade subsídios para 
sua atuação e fazer discursos na tribuna, pro-
nunciar-se, posicionar-se politicamente. 



MANDATO  MUNICIPAL

O que faz o prefeito ?
O Prefeito é eleito pelo voto popular, ele é o chefe do Poder Executivo e comanda 
o Orçamento Municipal. O Prefeito atua em três esferas: política, administrativa 
e executiva. Ele pode sancionar e revogar leis, nomear ou demitir servidores, ela-
borar políticas públicas municipais, aplicar e fiscalizar a aplicação do orçamento 
público. O Prefeito deve cuidar daquilo que diz respeito ao município, planejar 
obras e serviços municipais, organizar a coleta de lixo, o transporte urbano, ga-
rantir a limpeza das ruas, zelar pelo meio ambiente, enfim, tudo aquilo que diz 
respeito à vida coletiva dos cidadãos nos municípios.

 Lembrete: É importante lembrar que o cargo político não é uma 
função como as outras. O vereador e o prefeito seguem tendo 

suas atribuições, mesmo fora de seus horários de sessão le-
gislativa, presença na Câmara ou na Prefeitura porque, 

no exercício do mandato, esses políticos passam a ser 
investidos do poder emanado do voto da popula-

ção, que é ininterrupto.



Disponível em: www.livrocaminhodaspedras.com.br

ADAPTAÇÃO LIVRE

DO LIVRO O CAMINHO DAS PEDRAS,
DE EDSON DUARTE
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Para entender quais são as motivações do voto é preciso enxergar um 
amplo horizonte de informações. A sorte chega para quem procura, 
para quem faz por merecer, mas fazer planejamento estratégico de 
marketing é um diferencial fundamental para uma eleição. Planeja-
mento é o início, é a base para o sucesso, é quando você coloca no 
papel e pensa em qual será o caminho que você pretende seguir. 

O planejamento nada mais é do que um mergulho para dentro de si 
mesmo, o candidato passa a se conhecer, saber qual a sua força e tam-
bém quais são as suas fraquezas. Com planejamento você passa a ver 
antecipadamente cada detalhe a ser percorrido na campanha, tanto 
por você como candidato, como por seus aliados e seus adversários. 
Você precisa se conhecer e conhecer também o adversário. 

Ao planejar você sabe com quem pode contar, analisa suas forças, 
conhece o ambiente. O planejamento tem cinco etapas: confirma-
ção da candidatura e do cargo pretendido; análise de cenários; 
identificação das oportunidades; definição dos objetivos e estraté-
gias; e implementação com a execução da campanha.

INTRODUÇÃO
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A análise de cenários, ou de con-
juntura, é o início do processo de 
planejamento de campanha. A par-
tir desse momento você vai definir 
quais são as ações, de que forma, 
com que parceiros, e em que lugares 
vai atuar. Quanto mais informações 
o candidato tiver, melhor. 

Para realizar um bom planejamento 
é necessário conhecer todos os fa-
tores que podem influenciar no pro-
cesso eleitoral, mais especificamente 
na sua campanha. Com a análise de 
cenários é possível ter uma visão de 
sua candidatura e de como ela se 
apresenta na conjuntura geral, o 
que torna possível saber de an-
temão se a estrada em busca de 
um mandato vai ser mais fácil ou 
mais difícil.

É importante nessa fase do plane-
jamento saber o que o eleitor pensa. 
Com isso você estará identificando 
quais são as oportunidades que 
existem para o seu projeto elei-
toral e quais são as providências 
necessárias para ampliação do seu 
eleitorado. 

As pesquisas são instrumentos preci-
sos para avaliar cenários e conhecer o 
humor do eleitorado. Porém, muitas 
vezes as campanhas não dispõem de 
recursos para contratá-las. Nesse caso, 
você pode se valer da sua experiência 
pessoal, da experiência e da troca de 
ideias com a sua equipe e/ou da expe-
riência e do conhecimento do público 
de onde pretende pedir o voto.

ANÁLISE DE CENÁRIOS



Não basta ter um bom candidato. 
É preciso conhecer os ambientes 
internos e os ambientes externos; 
conhecer de fato a área onde se 
pretende atuar; saber quem são os 
aliados, os adversários, quais são as 
tendências do eleitorado; e conhe-
cer os partidos, recursos e a estru-
tura disponível.

Analisar com atenção as forças que 
competem com a sua candidatura é 
parte fundamental para o planeja-
mento. Conhecer bem o potencial 
de seus adversários e saber quais são 
suas forças e fraquezas possibilita 
pensar ações que minimizem o im-
pacto de cada uma dessas forças. 

Existem técnicas que permitem  que você identifique quais são as forças com-
petitivas com o seu projeto eleitoral e que você analise os ambientes internos 
e externos à sua candidatura.
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As cinco forças competitivas de Porter foram desenvolvidas para atender ao 
mercado, porém podem ser perfeitamente adequadas para o planejamento 
eleitoral. Nesse modelo são considerados cinco fatores que equivalem às “for-
ças” competitivas, que devem ser estudadas para que se possa desenvolver 
uma estratégia política eficiente. 

O MODELO DAS 5 FORÇAS
COMPETITIVAS DE PORTER

Voto branco,
nulo e abstenção

Ameaça de novos
candidatos

Rivalidade com
candidaturas 
já existentes

Resistência
dos apoiadores

Resistência
dos eleitores
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MATRIZ SWOT

O nome SWOT vem do inglês Strengths (forças), Weaknesses (fraquezas), 
Opportunities (oportunidades) e Threats (ameaças). A matriz SWOT ajuda 
você a identificar pontos fortes e fracos, oportunidades e ameaças ao seu 
projeto eleitoral. 
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ATENÇÃO!

Os pontos fortes e fracos dizem respeito à parte interna de sua campanha, 
aquilo que você tem poder de influência direta, que você pode interferir, que 
sua campanha pode interferir. O que se refere a oportunidades e ameaças são 
questões externas à campanha.

Aquilo que for positivo, ou seja, ajudar na sua candidatura, será elencado nos 
quadrantes referentes aos pontos fortes e oportunidades. Nos pontos fracos e 
ameaças enumeraremos o que pode atrapalhar o projeto político. 

Cada quadrante deve ser preenchido com quatro a seis itens, no máximo.

O importante com a análise de cenários é que você veja sua candidatura, o 
projeto político-eleitoral como um todo, enxergando vantagens e desvanta-
gens, o que vai permitir potencializar tudo que é positivo e minimizar aquilo 
que é negativo.
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 POSICIONAMENTO
     E DIFERENCIAÇÃO

Posicionamento
Antes de começar uma campanha política você  precisa saber o que defender 
e que imagem  quer passar para os eleitores. Toda a estratégia de marketing 
e comunicação da sua campanha será construída para reforçar a imagem pre-
tendida. Pesquisas, enquetes, ou o conhecimento que se adquire na convivên-
cia com o público são ferramentas fundamentais, pois seu objetivo é identifi-
car o que é importante para o eleitor. 

Sua imagem deve refletir as expectativas dos eleitores. Trata-se de um passo 
fundamental na conquista do voto. O processo de identificar, de interpretar, de 
assimilar e de adotar as bandeiras  do eleitor é o que vai gerar seu posiciona-
mento e, consequentemente, a imagem que você quer passar para as pessoas.
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CUIDADO!

Imagem negativa
O candidato que tem uma imagem negativa precisa gastar muito mais e traba-
lhar muito mais tempo para alcançar um bom resultado. Portanto, o processo 
constante de verificação da imagem é fundamental.  

Nem sempre a mensagem que se quer passar para os eleitores está atin-
gindo os objetivos desejados, por isso é imprescindível medir a relevância 
daquilo que está sendo difundido sobre o candidato para os eleitores. Se 
você gastar dinheiro difundindo uma imagem considerada irrelevante pelos 
eleitores, estará jogando tempo, dinheiro e energia fora.

É necessário que haja coerência entre a imagem adotada pelo candidato e 
seu perfil. O posicionamento só é sustentável se houver coerência entre os 
atributos do candidato e as bandeiras que ele defende. Não tente ir por outro 
caminho, não vai funcionar. 

Diferenciação
Mudanças nas regras de campanha 
eleitoral, que restringem a propaganda 
tornam o cenário político mais desa-
fiador. Um bom posicionamento deve 
agradar o eleitor e refletir o que ele es-
pera de você. Para decidir seu voto, o 
eleitor, que está cada vez mais exigen-
te, procura um candidato que defenda 
bandeiras que ele considera relevantes 
para sua vida. A partir do momento 
que sua candidatura conseguir inter-
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pretar o desejo do eleitor e fazê-lo associá-la ao que ele procura, você tem 
muitas chances de conquistar o voto. 

Observe os adversários. Se algum concorrente tiver um diferencial parecido com 
o seu, procure outros atributos que mostrem que sua candidatura é melhor. 

Identifique o que você tem de melhor para oferecer ao eleitor e verifique se 
o que você considera relevante coincide com o que o eleitor espera de você. 
Defina, trabalhe e divulgue a imagem que faz de você o candidato ideal aos 
olhos do eleitor.

Motivos que diferenciam um candidato

Características pessoais. 
Por exemplo, quando o candidato tem uma história de vida bonita, uma história 
de superação, quando ele é muito preparado ou é conhecido por ser atencioso.

Benefícios conquistados para a comunidade.

Representante de grupos sociais. 
Exemplo: professores, trabalhadores da saúde, estudantes etc.

Colocar o concorrente como parâmetro. 
Exemplo: quando, ao comparar, as pessoas identificam você como mais 
preparado.

Qualidade da campanha: 
Exemplo: mais divertida, alegre, atrativa, tem muita presença na rua.

Pela causa que defende. 
Exemplo: proteção aos animais, proteção ao meio ambiente etc.
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1

2

Uma campanha pode ter pouco dinheiro, mas não pode ter pouca organiza-
ção. Dedique uma parte de seu tempo como candidato para planejar a cam-
panha e dê atenção a esse tema. 

A agenda é o retrato de uma campanha, por meio dela se sabe o potencial 
de uma candidatura. Se ela for bem organizada e com muitos compromissos, 
a campanha tende a ser muito mais competitiva. Uma agenda bem feita evi-
ta que o candidato gaste seu tempo em lugares que rendem pouco eleito-
ralmente em detrimento de outros locais que poderiam garantir um retorno 
muito maior pra ele.

A agenda funciona da seguinte maneira:
Anote todos os convites e propostas, que devem ser levados 
à coordenação ou ao candidato. 

Uma vez decidido o que fica, a equipe do candidato entra 
em campo para determinar o que deve ser feito para aten-
der a um determinado compromisso e que ele aconteça da 
melhor forma possível.

A construção da agenda exige que seja feito um trabalho de levantamento de 
informações, que vai ajudar muito a equipe de marketing a aproveitar bem os 
compromissos. 

Alguns exemplos de agendas importantes que você pode aproveitar para sua 
campanha: datas comemorativas nacionais e locais; festividades religiosas; fes-
tas populares das localidades em que se pretende trabalhar eleitoralmente; da-

AGENDA DO CANDIDATO



28

ATENÇÃO!

tas de aniversário de lideranças que são importantes para a campanha; datas de 
aniversário que sejam importantes para o candidato, para as causas envolvidas 
ou para aquilo que ele venha a defender; eventos do partido, como a conven-
ção; visitas estratégicas a pessoas, locais e acontecimentos importantes.  

Se não houver nada programado para uma localidade que é considerada im-
portante para o candidato, a campanha pode criar oportunidades e deve or-
ganizar eventos que ajudem a promover o candidato, assim como as ideias 
que ele defende. Promover um debate, um encontro, uma discussão sobre 
determinado tema que seja importante para a candidatura é uma forma de 
trabalhar a campanha e colocar o candidato para falar com propriedade e do-
mínio do tema.

O tempo pode ser um grande aliado para você.  Existe um ditado que diz: 
quem chega cedo bebe água limpa. Antecipar os fatos de forma adequada per-
mite que a equipe de campanha trabalhe muito bem a participação do can-
didato, permitindo melhor aproveitamento dos recursos disponíveis para a 
campanha e produzindo resultados muito melhores com relação à concorrên-
cia. Como agora a campanha toda tem apenas 45 dias, é necessário trabalhar 
bastante no período da pré-campanha e também durante a campanha. 

Delegar a agenda a qualquer pessoa ou mantê-la sob sua responsabilidade 
pode ser um erro para sua campanha. O mesmo ocorre quando o candidato não 
obedece a agenda e a refaz a todo momento. As consequências disso são deixar 
de ir a compromissos e chegar atrasado, o que pode significar perda de votos.



Você é a peça mais importante. No centro do planejamento de marketing 
está o candidato. A imagem do candidato, seja do ponto de vista estético, 
seja do ponto de vista do discurso, deve estar cuidadosamente adequada 
à sua campanha. 

A propaganda política equivale a uma guerra, onde a dinâmica do campo de 
batalha  é dada pela construção e desconstrução da imagem entre o candi-
dato e seus adversários. 

Cada detalhe da vida pública e privada do candidato é fundamental na hora 
da disputa. O conteúdo é importante, mas a maneira de interagir com as pes-
soas, a história e a vida pregressa são fundamentais.

Para ser representante político é preciso gostar de ter contato com as pessoas, 
e gostar de verdade do que se faz porque a política não funciona como um tra-
balho comum, onde se cumpre uma carga horária determinada. O líder deve 
estar pronto para atuar a qualquer hora, se houver necessidade. 

Existem três atributos que podem favorecer muito você na hora de buscar o 
voto: ser conhecido, querido e admirado. Quem possui essas características 
possui grandes chances de cair no gosto popular. Ninguém vota em quem 
não simpatiza. Se você cai no gosto do eleitorado e conquista sua simpatia, 
tem chances de vê-lo se transformar em uma cabo eleitoral ou voluntário na 
sua campanha.

Simpatia é importante, mas não é tudo. O eleitor quer votar em alguém que 
tenha preparo para representá-lo, que tenha competência para o cargo pre-
tendido. Quem tem preparo, geralmente se destaca e passa a exercer lideran-
ça no seu grupo social. O mandato eletivo é consequência da liderança.

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
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O segredo do sucesso
Trabalhar a imagem, procurar tornar-se conhecido, querido e admirado é o 
grande passo que um candidato dá para tornar-se competitivo e vencedor.

A classificação de um político, conhecido no jargão político como “leve” ou 
“pesado”, depende muito da sua história, do que fez, como se relaciona com as 
pessoas, do que ele tem para contar de positivo ou negativo. 

Alguém pouco popular, sem carisma, pouco atencioso, sem vida comunitária 
ou social, com problemas éticos, é chamado no meio político de candidato 
“pesado”, pois dá muito trabalho para ser carregado, exigindo muito da equipe 
de campanha para tentar amenizar essa imagem, que tende a tirar muito mais 
votos do que atrair. 

Um candidato classificado como “leve”, carrega consigo uma série de atribu-
tos: honestidade, competência, sinceridade, bem informado, atencioso, que 
sabe ouvir críticas, bem humorado, bem avaliado por quem o conhece. É con-
fiante no que diz e fala a língua das pessoas com naturalidade.

30
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Q U E   V O C Ê   D E V E   CO N H E C E R

O candidato deve pesquisar e conhecer as principais infor-
mações e indicadores da realidade do município

Saiba a história, detalhes da formação e da geografia de sua cidade. 

Informe-se de como está a relação do prefeito com os servidores, 
principalmente com as categorias mais representativas, como pro-
fessores e funcionários da saúde. Como funciona a guarda municipal?

Conheça a população do seu município por faixa etária, escolarida-
de, gênero, localização geográfica, por recorte de renda. Dados sobre 
mortalidade infantil também são importantes.

Saiba como se dá a ocupação do território municipal - Qual a taxa de 
ocupação nas áreas urbana e rural, número de estabelecimentos co-
merciais, industriais e prestadores de serviços.

Saiba o número de unidades escolares, sua localização, condições de 
infraestrutura física e equipamentos; número de servidores públicos 
na área; recursos orçamentários; como as escolas funcionam, se a po-
pulação está satisfeita ou não com os serviços prestados; dados sobre 
evasão escolar, analfabetismo, demanda reprimida, transporte escolar, 
merenda etc.

Conheça o percentual da população usuária do SUS; unidades de 
saúde do município; condições gerais de infraestrutura física e equi-
pamentos; equipes de Saúde da Família; número de servidores mu-
nicipais na área de saúde; recursos orçamentários mobilizados para o 
setor; número de ambulâncias.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES  SOBRE SEU MUNICÍPIO

sus
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Saiba o número de unidades de assistência social; em que pé está a 
implementação do sistema de assistência social (CRAS e CREAS); con-
dições gerais da infraestrutura física e de equipamentos; percentagem 
da população cadastrada nos programas de Assistência Social; número 
de entidades assistenciais; funcionamento do sistema de direitos da 
criança e do adolescente.

Entenda o sistema de coleta do lixo e sua destinação final; se existe 
ou não a coleta seletiva; como é a política das tarifas destes serviços; 
tem problemas de enchentes? Com que frequência e como é feita a 
prevenção; conheça os dados de saneamento básico.

Conheça o déficit habitacional; percentual de habitantes em favelas, 
cortiços, baixadas etc.; áreas invadidas, em particular em áreas de pro-
teção ambiental; quais os programas habitacionais em andamento.

Saiba como funciona o Conselho Tutelar e quais os Conselhos Munici-
pais que estão organizados e funcionando regularmente.

Conheça os dados da renda per capita; o PIB;  a vocação econômica; 
cadeias produtivas; potencialidades econômicas, turísticas etc.; popu-
lação economicamente ativa; taxas de desemprego por faixas etárias e 
sexo; IDHM (Índice de Desenvolvimento Humano Municipal).

Saiba se existe Plano Diretor. Como está o transporte coletivo; condi-
ção da pavimentação das ruas; iluminação pública; trânsito; arboriza-
ção, praças, parques.

Conheça a Infraestrutura existente de esporte e lazer; equipamentos; 
número de servidores.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES  SOBRE SEU MUNICÍPIO
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Apenas pessoas físicas podem doar para campanhas eleitorais, no limite de 
10% dos rendimentos brutos declarados no ano anterior à eleição. No entanto, 
o doador poderá disponibilizar bens móveis e imóveis para campanha elei-
toral, desde que o valor estimado desses bens não ultrapasse R$ 80.000,00 
(oitenta mil reais).

O candidato pode utilizar recurso financeiro próprio na campanha eleitoral, 
desde que devidamente registrado e limitado ao previsto na lei eleitoral. 

Os recursos cuja origem não for comprovada, ou que vierem de fontes não 
permitidas, deverão ser devolvidos ao doador ou irão para a conta única do 
Tesouro Nacional. 

A campanha poderá ser divulgada via internet e mídias sociais, a partir de 16/08.

No rádio e na TV o tempo disponível para propaganda será de apenas 35 dias, 
a partir de 26 de agosto. 

Peças como cartazes e banners, não podem ultrapassar 0,5 m2.

Na campanha eleitoral a peça fundamental é 
o “santinho”. Panfleto que deve caber no bol-
so e ter todas as informações principais de sua 
campanha: nome, número, cargo para o qual 
concorre, sigla do partido e coligação, uma boa 
foto, slogan de campanha e, por força de lei, as 
informações do registro do candidato, da gráfica 
e quantidade da tiragem.

O QUE PODE E O QUE NÃO PODE
DE ACORDO COM A LEI ELEITORAL?
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De acordo com a Lei das Eleições (9504/97), artigo 36-A:

No período pré-eleitoral pode:

Declaração pública de pretensa candidatura.

Exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos em público, em meios 
de comunicação e/ou redes sociais.

Pedido de apoio político (desde que não haja pedido de voto).

Participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entre-
vistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, 
inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos.

Realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material infor-
mativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a 
realização de debates entre os pré-candidatos (proibida a veiculação ao vivo).

Divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos (desde que não se 
faça pedido de voto).

Divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas 
redes sociais.

A realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da so-
ciedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em 
qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias 
(proibida a veiculação ao vivo).

Os eventos partidários devem ser realizados em ambiente fechado (encon-
tros, seminários ou congressos) e são destinados à organização dos proces-
sos eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças 
partidárias visando às eleições, podendo tais atividades ser divulgadas pelos 
instrumentos de comunicação intrapartidária.
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No período pré-eleitoral não pode:

Não confundir pedido de apoio com pedido de voto; em nenhuma hipótese 
a lei permite que se peça voto ou se faça menção a número ou faça banners 
para postagem na internet ou panfletos/impressos individuais.

Em qualquer tipo de evento partidário, é vedada a cobertura jornalística ao 
vivo.

Os profissionais de comunicação (jornalistas, comentaristas, radialistas, artis-
tas, apresentadores etc) estão proibidos de utilizarem de seu veículo de traba-
lho (TV, rádio, jornais, revistas), para anunciar pré-candidatura.

A partir de 30/06/16, os profissionais de comunicação não podem mais apre-
sentar, participar ou comentar os programas aos quais estavam profissional-
mente vinculados.

Sobre o horário eleitoral:
Os horários para a veiculação da propaganda em bloco para os candidatos ao 
cargo de Prefeito (segunda a sábado) serão: 

Rádio: 07:00h às 7:10h; 12:00h às 12:10h.  

Televisão: 13:00h às 13:10h; 20:30h às 20:40h. 

Não haverá propaganda em bloco para os candidatos ao cargo de Vereador. 
Nas eleições para Prefeito e Vereador, serão veiculadas, em todos os dias da 
semana, inserções de 30 a 60 segundos no rádio e televisão, totalizando 70 
minutos por dia, entre as 05h e as 24h, na proporção de 60% do tempo para 
Prefeito e 40% para Vereador.
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PAPO JOVEM
NOSSA JUVENTUDE DIZ O QUE PENSA

Somos verdes, mas não somos marcianos. 
Estamos ligados em tudo que ocorre no mundo. 
Reduza o consumo, reutilize e recicle. A proteção 
do meio ambiente, em níveis individuais ou gover-
namentais, deve ser permanente para o benefício 
e sobrevivência da nossa e das futuras gerações. 
Para o bem de todos, com técnicas ecologicamen-
te prudentes é possível transformar o meio am-
biente, sem desperdício dos resultados.

Respeite seu amigo, seu vizinho! 
Consuma menos, para produzir menos 
lixo. Pense no meio ambiente como seu 
lar, respeite os mais velhos, os povos 
tradicionais e a memória de seus pais.

O PV acredita na democracia como única forma de transformar a sociedade. 
A democracia começa nas pequenas formas de participação e representação 
política, e nos ajuda a termos a organização necessária para obtermos, via pro-
cessos eleitorais, as ações e conquistas necessárias para um bem maior, repre-
sentando toda uma cidade, estado ou país. Precisamos, constantemente, defen-
dê-la e lutar para o seu aperfeiçoamento. Ela precisa ser cada vez mais inclusiva, 
garantindo a participação das pessoas em todos os processos, respeitando as 
suas liberdades individuais e os direitos das minorias, por exemplo. Só assim 
caminharemos para a plenitude do Estado Democrático de Direito no Brasil.

Ecologia

A Democracia

A Cidadania

1.

3.

2.

Ricardo Reis • JPV/MG

William Sampaio • JPV/RJ

Mariana Perin • JPV/Nacional
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Liberdade de criar, de sonhar, 
de ser o que você quiser, desde que 
isso não seja ruim para a vida de ou-
tras pessoas. E que essa liberdade tra-
ga frutos criativos, que você se sinta 
dono de si mesmo do seu livre arbí-
trio. Afinal, somos donos de nós mes-
mos ou nosso corpo, mente e fé são 
propriedades do Estado? Saiba: Você 
é livre e tem total direito e também 
deveres sobre as suas decisões.

O município é o nível de administração pú-
blica mais próximo da população. Através da 
descentralização da administração pública, o 
municipalismo empodera os governos locais, 
o que garante mais autonomia aos municípios. 
Assim, garante-se também uma maior orga-
nização e proximidade, com a participação da 
comunidade nas competências das cidades. 
Acreditamos que ações locais podem transfor-
mar globalmente a sociedade. Quando o cida-
dão ocupa os espaços de garantia de direitos 
de sua comunidade, bairro, região ou cidade, 
promove a efetividade da representação. 

PAPO JOVEM
NOSSA JUVENTUDE DIZ O QUE PENSA

A definição de justiça social como é conhecida hoje iniciou no século XIII 
com São Tomás de Aquino. Ele pregava que a fé e a razão não podem ser 

contraditórias e, de acordo com esse pensamento, o conceito de justiça social 
foi desenvolvido. Podemos entender que Justiça Social é muito além da igualda-
de no sentido epistemológico, Justiça Social pode-se entender como propiciar 
oportunidades diferentes a fim de que os indivíduos possam obter os mesmos 
objetivos. Como dizia o filósofo Aristóteles “a igualdade consiste em tratar 
igualmente os iguais e desigualmente os desiguais”.

A Justiça Social

A Liberdade
O Municipalismo

4.

5.
6.

Mariana Perin • JPV/Nacional

Priscila Manso • JPV/ES

Victoria Xavier • JPV/SP



38

A espiritualidade é inerente ao ser humano e deve ser 
valorizada, estimulada e respeitada nas suas mais diferentes 

formas. A busca pelo divino ou por energias superiores contri-
bui para nossa transformação interior, para nosso equilíbrio 

mental e consequentemente para melhoria de nossa qualida-
de de vida e da qualidade de vida do nosso planeta. É por isso 

que o Partido Verde estimula essa busca, 
respeitando o livre arbítrio de cada um 
na escolha do caminho espiritual que 

mais lhe agrada.

Gandhi foi o grande líder pacifista 
do mundo, e conseguiu mudar a Ín-
dia somente com o poder do amor e 
das palavras. É nisso que acreditamos, 
a paz dentro da política só gera consen-
so. O desarmamento e o compromisso 
pela paz geram a defesa pela vida 

como política pública.

PAPO JOVEM
NOSSA JUVENTUDE DIZ O QUE PENSA

A Diversidade

A Espiritualidade

O Pacifismo

9.

7.

8.

Diversidade significa: “qualidade daqui-
lo que é diverso, diferente, variado, varie-
dade”. Ou seja, TUDO. Tudo é diverso em 
sua escala, raça, cor da pele, orientação 
sexual, identidade de gênero, religião ou 
condição social. Muitas pessoas não con-
seguem aceitar a diferença do outro, mas 
temos que entender que o diferente não 

é errado, a vida é assim.

Mariana Perin • JPV/Nacional

Alexandre Calanga • JPV e PV Diversidade/SP

João Arthur • JPV/SP
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Compreendermos que o planeta é o nosso maior patri-
mônio, ele é essencial para o desenvolvimento. O respeito à fé, à 
cultura, à opção sexual e particularidades de cada povo que mora 
neste planeta é o caminho para superarmos todos os desafios em 
escala planetária e avançarmos de forma sustentável para uma 
humanidade de solidariedade e fraternidade internacional.

Conhecemos o presente e o futuro, através do passado. A sabedoria não é só 
uma questão acadêmica e sim, sociocultural. Acreditamos nas lendas, nas recei-
tas passadas entre pais e filhos. Acreditamos na memória para mudar e revolu-
cionar a sociedade. Mas acreditamos mais ainda numa nação que seja 100% 

alfabetizada e tenha conhecimentos diversos para enfrentar a vida.

A questão masculino/feminino deve ser entendida de forma democrática, 
avançando no sentido de se conceber uma profunda interação entre os dois pó-

los nos diversos setores da sociedade. Homem e mulher devem buscar, como in-
tegrantes do sistema social, mudanças e transformações internas, que venham a 
se traduzir numa prática de caráter fundamentalmente cooperativo. Maior poder, 
maior participação e maior afirmação da mulher, dos valores e sensibilidade femi-
nina, além do combate a todas as formas de discriminação machista ou sexista, 

por uma comunidade mais harmônica e pacífica.

PAPO JOVEM
NOSSA JUVENTUDE DIZ O QUE PENSA

O Internacionalismo

A cidadania feminina

O saber

10.

11.

12.

Victoria Xavier • JPV/SP

João Arthur • JPV/SP

Gustavo Gama
 • JPV/TO
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Mais informações, acesse o QR Code pelo 
seu dispositivo móvel ou nosso site:

http://www.fundacaoverde.org.br/verdenovo 

CALENDÁRIO ELEITORAL BÁSICO 2016 

20

05

15

16

19

26

02

30

Início das convenções partidárias.

Término das convenções partidárias.

Último prazo para registro de candidaturas.

Início oficial da campanha, inclusive da propaganda 
eleitoral pela internet.

Último dia para a justiça eleitoral  realizar o sorteio para 
definir a ordem do programa eleitoral gratuito.

Início do período da propaganda eleitoral gratuita 
no rádio e na televisão.

Primeiro turno.

Segundo turno.

julho

agosto

agosto

agosto

agosto

agosto

outubro

outubro

http://www.culturadepaz.org.br
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