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INTRODUÇÃO
A democracia é a representação organizada do conjunto
de forças e demandas presentes em nossa sociedade. É
também o resultado de todas as expectativas que nascem
nesses grupos e acabam por representar a maioria. Saber
perceber, aproveitar e resolver essas demandas faz parte
da vida de um homem público.
Escolher ser candidato em 2020 é uma decisão corajosa
que demonstra, além de vontade pessoal, forte vocação
para o bem-estar comum e para o desenvolvimento
sadio de nossas cidades e de nosso país. Estas eleições
prometem ser as mais incomuns de nosso tempo. Será
preciso lidar com a pandemia, com a crise econômica, e de
representatividade, e com um mundo em que as relações
entre as pessoas nunca mudaram de forma tão acelerada.
A todo momento, a automação transforma o modo de
produção e, como consequência, transforma as relações
de trabalho e as conexões entre as áreas do conhecimento.
Ainda que as eleições venham a mudar junto com o mundo,
a política continua a mesma. Talvez porque, como disse
Aristóteles (384-322 a.C.), “o homem é por natureza um
animal político”.
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Àqueles que decidem se colocar a serviço da administração
pública, seja governando, seja legislando, é fundamental
entender que estão ali como representantes da sociedade.
E que, até para serem eleitos, precisam ser sensíveis aos
desejos e necessidades da maioria, precisam de menos ego
e mais conciliação. Ou, para usar as palavras de Abraham
Lincoln (1809-1865), “nenhum homem é bom o suﬁciente
para governar outrem sem o seu consentimento”.
Não espere desta leitura um manual passo a passo de
uma campanha, mas sim uma reﬂexão sobre como se
movimentar em um ambiente tão competitivo e desaﬁador.
Suas escolhas e coragem vão deﬁnir o seu sucesso.

1�1� O PARTIDO VERDE
Estar no Partido Verde (PV) signiﬁca, antes de mais nada,
preocupar-se com o bem de todos e valorizar a vida. Sua
escolha tem um caráter planetário, uma visão harmoniosa
entre geração e distribuição de riqueza e preservação da
vida em toda a sua diversidade.
O PV é um dos últimos redutos ideológicos da política.
Na sua essência, defende a vida e tudo aquilo que a torna
possível: as pessoas, a natureza, o planeta, a criação de
novos empregos que demandam novas habilidades.
Na transformação da indústria, batalha pelo abandono
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dos combustíveis fósseis, a exemplo do petróleo, e pela
adoção cada vez maior de uma matriz energética baseada
em fontes limpas e renováveis, que reduzem a emissão de
CO², como o sol, o vento e a água.
O jeito verde de governar gera emprego e renda, investe
em saúde e educação de qualidade, lembrando que não
existe saúde sem meio ambiente preservado e que o
desenvolvimento pleno do nosso povo passa pela defesa
dessas questões.
Além da motivação pessoal, quem vai concorrer pelo PV,
tem essa força impulsionando sua mensagem e faz parte
de um grupo político com apoios sólidos na sociedade civil,
aqui e no mundo1.

1�2� AS PESSOAS MUDAM, AS FERRAMENTAS
MUDAM E AS ELEIÇÕES TAMBÉM: A DEFINIÇÃO
DAS FIGURAS DE PRÉ-CAMPANHA E CAMPANHA
Com as alterações na legislação eleitoral que foram
introduzidas pelo TSE2 e aprovadas pelo Congresso
1 Em 28/06/2020, a França festeja a vitória eleitoral dos verdes, consolidando o avanço
do Partido Verde na Europa.
2 A lei que ﬁxa as regras para as eleições no Brasil é a de número 9.504 de 30 de setembro
de 1997, chamada de Lei das Eleições. As regras sobre a pré-campanha estão dispostas
no artigo 36-A, introduzido em 2015, ano anterior ao das últimas eleições municipais.
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Nacional em setembro de 2015, uma coisa ﬁcou nítida: um
político pode estar eternamente em campanha.
A razão está na autorização pela Justiça Eleitoral para a
realização da pré-campanha. E o que a pré-campanha
faz é permitir que qualquer pessoa, com a intenção de se
candidatar ou não, possa se fazer conhecida pelo público em
geral e pela legenda à qual está ﬁliada ou que lhe interessa.
Até o pleito de 2016 não era permitido ao pré-candidato
utilizar-se da imprensa e das redes sociais para publicar
pequenos audiovisuais e artigos que viessem exprimir sua
forma de pensar, qualidades e ideias políticas, ainda que não
tivessem teor eleitoral. Divulgar a própria pessoa era proibido
aos políticos e franqueado a todos os outros membros da
sociedade, como artistas, engenheiros e executivos. Uma
situação que nunca pareceu muito democrática.
O processo eleitoral tinha data ﬁxa para iniciar. Começava
após a convenção partidária, com a deﬁnição de
candidaturas, meios de recebimento de valores, contas
bancárias e ﬁgura jurídica a ser usada. Três meses depois,
acontecia a votação. Ou seja, havia um prazo curto para a
discussão aprofundada de questões relevantes e mesmo
para a disseminação de mensagens e a ﬁxação do perﬁl
eleitoral dos concorrentes.
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Com a redução do período de campanha de 90 para 45
dias, alteração promovida pela pequena reforma eleitoral
de 2015, às diﬁculdades cresceriam para a maioria das
candidaturas, e os políticos com mandato seriam ainda
mais privilegiados, já que os fatos relacionados ao seu dia
a dia são normalmente noticiados.
A pré-campanha, admitida pela mesma modiﬁcação da
legislação eleitoral, equilibra um pouco essa balança. Ao
mesmo tempo, reduz as diferenças entre quem respeita e
quem não respeita as regras do jogo, já que, anteriormente,
era comum que candidatos com mais recursos
começassem suas campanhas na surdina, antes da data
ﬁxada pela legislação eleitoral, pagando pelos serviços de
modo escuso.
Atualmente, todo candidato – ou pré-candidato, para ser
rigoroso no uso das palavras – pode a qualquer tempo
compartilhar suas ideias e informações pertinentes
a eleições. Para isso, pode se valer da assessoria de
proﬁssionais de comunicação e remunerá-los licitamente.
Só é preciso ﬁcar atento ao caráter rigorosamente pessoal
do conteúdo.
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DURANTE A PRÉ-CAMPANHA É PERMITIDO:
• Divulgar as próprias ideias, sem
distinção de conteúdo.
• Compartilhar aspectos sobre si
mesmo e atos da vida pessoal.
• Apresentar esses conteúdos no formato
de vídeos, textos, fotos e ilustrações que
ampliem o alcance da mensagem.
• Utilizar as redes sociais e outras
ferramentas de divulgação.
• Investir em comunicação, desde que
os pagamentos sejam realizados
sob o CPF do pré-candidato.
• Participar de programas de televisão e
rádio, além de escrever na imprensa.
• Fazer tudo isso respeitando as
leis de convívio social.

DURANTE A PRÉ-CAMPANHA NÃO É PERMITIDO:
• Pedir votos.
• Divulgar um número eleitoral.
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• Deixar claro ou subentendido que se trata de
uma candidatura para a próxima eleição.
• Utilizar a linguagem e a produção visual que
serão adotadas na campanha eleitoral.
O pré-candidato precisa entender que a pré-campanha
tem papel fundamental em seus planos. É ela que abre
espaço dentro do partido e tira o futuro candidato do
anonimato. Depois, com a disputa já em andamento, a
campanha ampliﬁca o raio de atuação e de comunicação
do político, serve para transformar ideias em propostas,
amealhar apoios e buscar votos. A estratégia pode repetir
ou não a da pré-campanha, mas precisará contar com
mais instrumentos para ser bem-sucedida. Por outro lado,
é obrigatório que haja clara ruptura visual entre esses dois
momentos, enquanto o conteúdo tem continuidade.
Para saber diferenciar as normas que regem a précampanha e aquelas que conduzem a campanha, cabe
se aprofundar na legislação eleitoral e fazer dela leitura de
cabeceira até mesmo após a votação, a ﬁm de entregar
uma prestação de contas dentro das regras.3
Resumindo: na pré-campanha, faça de tudo para se tornar
conhecido e para que as pessoas saibam o que você pensa.
Na campanha, doe o melhor de si e de seus recursos de
3 Ver o módulo sobre legislação eleitoral.
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modo que os eleitores entendam que suas propostas são
deﬁnitivamente relevantes para a sociedade e que você é a
melhor opção.

2� O PLANEJAMENTO EM UM
CENÁRIO ALTAMENTE COMPETITIVO
A eleição se desenrola em um ambiente com muitas
variáveis. Entre os diversos aspectos a considerar durante
a estruturação de uma campanha, a análise dos elementos
externos constitui o primeiro passo.
Assim, é preciso entender e monitorar o comportamento
do eleitor, avaliar os adversários, distinguir os grupos de
apoio e as formas de atuar junto a eles, além de identiﬁcar o
clima em que se dará o processo eleitoral. Esse último fator
tem componentes locais, como o que está acontecendo na
cidade, mas também gerais, ou seja, a situação pela qual
passam o país e até o mundo.
Quando se pensa nos elementos internos de uma
campanha, entram em campo o propósito da candidatura,
a mensagem a ser passada, as relações presenciais, os
públicos prioritários.
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Tudo isso exige uma
construção de processos
e
etapas.
Feito
o
planejamento minucioso,
ao ser aplicado, ele resulta
em otimização de esforços
e recursos, evitando que a
campanha se deixe abalar
pelos fatos do cotidiano
ou por pequenos reveses e
perca o rumo.
Durante o período eleitoral, cabe ao candidato, e à sua equipe
mais próxima, utilizar-se da percepção dos momentos e
do processo de deﬁnição do voto para executar as etapas
que foram planejadas. E nunca é demais lembrar que
planejamento não é feeling, sensação abstrata: é ciência.
Tanto as candidaturas majoritárias (de prefeitos,
por exemplo) quanto as proporcionais (como as de
vereadores) devem considerar uma série de aspectos em
seu planejamento.
• Observe detalhadamente o cenário e
mantenha-se atento às mudanças que
ele pode sofrer em função do dinamismo
do processo eleitoral. Sendo assim, além
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do cenário realista, imagine um que seja
pessimista e outro otimista. Como você irá
alcançar seus objetivos em cada uma dessas
situações? Estabeleça parâmetros para isso.
• Quantiﬁque o número de eleitores que
deseja conquistar e distribua esse total
ao longo do tempo de campanha. Assim
você descobre qual a média diária,
semanal ou quinzenal a ser cumprida.
• Identiﬁque o público que é alvo
de sua campanha.
• Elenque suas vantagens competitivas, ou seja,
fatores de sucesso, qualidades e apoios.
• Quantiﬁque os valores e as pessoas disponíveis.
Dimensionando esses recursos, é possível
racionalizar o seu uso e pensá-lo ao longo
do tempo, principalmente. De nada adianta
começar bem e não conseguir acabar por
falta de capital ou de gente. E entenda que o
dinheiro ajuda, porém não deﬁne o resultado.
Aliás, o eleitor anda desconﬁado de campanhas
que são – ou parecem ser – ricas.
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• Estabeleça métodos de avaliar o
trabalho de sua equipe. Avaliações
semanais são muito bem-vindas.
• Identiﬁque e ‘cuide’ de seus principais
adversários. Monitore as ações realizadas
por eles e estabeleça parâmetros de
comparação, de modo a neutralizar suas
próprias deﬁciências e, ao mesmo tempo,
promover suas próprias forças.
• Crie uma estratégia clara de campanha. À
estratégia principal, se seguem as de amparo,
chamadas de secundárias, que se adaptam
conforme o andamento do trabalho.
• Deﬁna seu plano operacional. Planeje o ritmo
de crescimento e veriﬁque constantemente
se a evolução está acontecendo conforme o
esperado. Para aspirantes a prefeito e vice,
essa identiﬁcação é facilitada por pesquisas,
convites para entrevistas e ampliação do
número de seguidores digitais e presenciais –
ações cujos resultados podem ser percebidos
rapidamente. Já os candidatos à vereança
devem estabelecer seus próprios parâmetros,
como a quantidade diária de interações,
por via digital, nas redes sociais, e de forma
presencial, quando isso voltar a ser possível.
PLATAFORMA DE APOIO AOS
CANDIDATOS VERDES

14

• Seja consistente, realista: planejamento
é aquele que pode ser implantado.
• Planejar é fundamental, mas adaptar os planos
quando algo grande e relevante acontece
também é. Use toda a sua sensibilidade
para captar movimentações e coloqueas sempre em perspectiva: o quanto elas
alteram a sua estratégia? Não se apegue
a questões pontuais, do dia a dia, para
promover mudanças de rumo signiﬁcativas.
• Na comunicação, deﬁna a sua mensagem
e o público alvo. Paralelamente,
escolha as ferramentas que tornarão
sua candidatura conhecida pelo maior
número possível de pessoas.

3� TODOS ESTÃO AVISADOS?
A sua campanha começa dentro de casa, com aqueles
que o conhecem e realmente gostam de você. Converse
com eles, explique seus objetivos claramente, faça com
que essas pessoas sejam agentes da sua decisão e se
engajem no seu projeto.
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Depois, inclua nesse processo os familiares mais distantes,
amigos e vizinhos. Parta, então, para aqueles que têm
inﬂuência sobre a comunidade, pessoas que conhecem
pessoas, lideranças de bairro etc.
Na política, informação e conﬁança são ativos
insubstituíveis: custam a ser construídos e podem ruir
facilmente. Escolher corretamente os níveis de acesso à
informação permitidos a cada um, manter em segredo
aquilo que é estratégico, saber reconhecer a hora certa de
se utilizar um dado e como fazer isso são características do
jogo eleitoral. Segurança e uma dose de discrição devem
andar juntas.
Revisite sua história e procure se lembrar de pessoas com
quem conviveu e que apoiariam suas iniciativas. Essa é
sua base, é nela que testará suas mensagens e iniciará sua
caminhada. Em espiral, cubra geograﬁcamente a cidade,
juntando suas conexões que estão espalhadas, ampliando
o alcance da campanha e gerando uma maior interação.
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4� IDENTIFICANDO AS
PRÓPRIAS MOTIVAÇÕES
Dentro de você existe energia o bastante para vencer a
batalha a que se propõe e ser eleito. Mas, para isso, suas
motivações precisam ser sinceras, compreensíveis e
agregadoras. Esse é o primeiro passo para arregimentar
colaboradores engajados e, no ﬁnal, eleitores. Lembrese de que, ao votar nesse ou naquele candidato, o eleitor
acredita estar fazendo a melhor escolha entre todas, depois
de ter ponderado sobre o perﬁl e as propostas de cada um.
Ele sempre quer acertar.
Por que você quer se candidatar? Ou melhor: por que você
quer exercer a função à qual está concorrendo? O que você
tem a oferecer à sociedade? Organize as suas principais
razões em uma pequena lista e acrescente outras que
soem relevantes, que tenham a ver com sua vocação e
seus sonhos.
Analise essa lista e veriﬁque se ela espelha apenas os
seus desejos e convicções ou se também responde a
necessidades coletivas ou de um grupo signiﬁcativo.
Quanto mais amplas – e verdadeiras – forem as suas
motivações, maiores as chances de o eleitor se identiﬁcar
com a sua forma de pensar e de acreditar que terá suas
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necessidades atendidas caso deposite sua conﬁança em
você.
Motivos para uma candidatura não faltam – mas você
deve estar plenamente ciente dos seus. A certeza de
que sua decisão é digna de apoio vai tecer seu grupo
de conﬁança entre familiares, coordenadores, pessoas
próximas e simpatizantes que venham a desempenhar
um papel operacional na campanha. Essa mesma certeza
dará respaldo ao trabalho proposto, motivará o time e
convencerá os eleitores.
É importante lembrar que um político sempre sai maior
de uma campanha eleitoral: ele amplia suas bases e
melhora sua comunicação pessoal, seja ela digital ou não.
Crescemos por meio do contato diário com os eleitores.

5� QUALIDADES PRÓPRIAS
E DOS DEMAIS: ANÁLISE DE
FORÇAS E FRAQUEZAS
Ferramentas de gestão amplamente utilizadas por
empresas podem auxiliar no seu posicionamento individual
e na comparação com seus adversários diretos. Simples e
muito útil, a matriz SWOT, em inglês (ou FOFA em português),
PLATAFORMA DE APOIO AOS
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ajuda a identiﬁcar o ambiente em que a disputa eleitoral se
insere e a criar uma base de informações necessárias ao
posicionamento estratégico, à composição das táticas de
comunicação, à deﬁnição de mensagens relevantes e ao
seu marketing eleitoral.
A sigla SWOT é a representação da análise de Strengths,
Weaknesses, Opportunities e Threats, palavras que,
traduzidas para o português, resultam na sigla FOFA, que
signiﬁca Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças.
O cruzamento entre as forças e fraquezas inerentes à sua
campanha com as oportunidades e ameaças que vêm de
fora formam o gráﬁco que detalha as condições iniciais da
disputa. Essa exempliﬁcação será o ponto de partida do
trabalho a ser desenvolvido.
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A matriz FOFA é fundamental para o planejamento do seu
futuro.

S (STRENGTHS OU FORÇAS)
Esse quadrante, como o próprio nome diz, reúne as
forças internas da sua campanha e equipe. Deve apontar,
também, as melhores atividades a serem desenvolvidas,
os processos, os recursos disponíveis e a sua maior
vantagem competitiva.
W (WEAKNESSES OU FRAQUEZAS)
Já aqui são listadas as principais desvantagens da sua
candidatura em relação ao cenário e aos opositores. Uma
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análise honesta deve ser conduzida para que se conheça
claramente o que pode prejudicar a sua caminhada de
alguma forma.
Para isso, vale se perguntar:
- Nosso pessoal está devidamente capacitado
trabalhando nas funções adequadas a seu perﬁl?

e

- Nossos materiais têm boa qualidade?
- Nossos processos são conﬁáveis?
- Conhecemos a concorrência?
O (OPPORTUNITIES OU OPORTUNIDADES)
Forças externas podem inﬂuenciar positivamente a sua
campanha como um todo ou de modo especíﬁco, ou seja,
em mensagens, abordagens e estratégias capazes de criar
uma vantagem competitiva. São aspectos sobre os quais
temos pouca ou nenhuma possibilidade de ingerência, mas
o seu conhecimento é de muita importância. Antecipar,
entender e utilizar essas sinergias é fundamental.

O NOVO MARKETING ELEITORAL COMO MEIO
PARA ALCANÇAR O SUCESSO

21

Questione, então:
- Alguma mudança no quadro eleitoral nos beneﬁcia?
- Alguma decisão política vai inﬂuenciar nosso plano?
- Quais são os eventos que podemos aproveitar?
T (THREATS OU AMEAÇAS)
Esse quadro elenca tudo o que é negativo e pode arruinar
qualquer uma das vantagens antes identiﬁcadas. São
fatores que geralmente não controlamos e que causam risco
ao nosso planejamento ou estratégia, comprometendo o
resultado pretendido. Tenha cuidado redobrado ao tratá-los.
Entendido como funciona a matriz SWOT ou FOFA,
maximize o detalhamento do seu estudo, indagando-se
tanto sobre questões mais gerais quanto sobre aspectos
pontuais e relevantes. Essa ferramenta pode ser um atalho
fundamental, sua bússola na campanha. Dedique tempo a
essa etapa e ele voltará em dobro lá na frente.
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6� IDENTIFICAÇÃO DE OBJETIVOS E
MECANISMOS PARA ALCANÇÁ-LOS
As etapas até aqui desenvolvidas servem para deﬁnir
os objetivos e as formas de atingi-los. Ter essas duas
componentes bem mapeadas é fundamental para
racionalizar os recursos envolvidos e encaminhar a
campanha.
São elementos para essa construção os seguintes itens já
apresentados:
1. O planejamento desenvolvido em detalhes e
com suas principais indicações contempladas.
2. A escolha dos públicos que
serão objeto de sua ação.
3. A avaliação prévia do seu grupo de conﬁança
(como família e amigos), o seu núcleo duro.
Cabe a ele balizar sua conduta e coerência.
Outro grupo a ser montado é o de agentes políticos,
integrado por líderes do PV e por representantes de partidos
aliados. Deve-se pensar, ainda, em núcleos setorizados,
formados por professores, estudiosos, proﬁssionais da
saúde e demais simpatizantes qualiﬁcados.
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Combine esses elementos com a conclusão da análise de
forças e fraquezas e você poderá traçar seus objetivos e
seu plano de comunicação.
Trabalhe as variáveis de maneira isenta, conﬁra os dados
e faça o seu núcleo de conﬁança participar das deﬁnições.
Fazendo uma avaliação coerente e estabelecendo
critérios e ações nessa etapa, você dá início à evolução do
movimento em direção ao voto.

7� MENSAGEM QUE SE QUER
PASSAR E COMO CONSTRUÍ-LA
Vivemos a era das mídias
sociais,
das
conexões
instantâneas e da emissão
individual de caráter pessoal,
proﬁssional e, no nosso
caso,
político-eleitoral.
As ferramentas aí estão,
gratuitas, esperando para ser
bem utilizadas.
Campanhas
majoritárias,
para prefeitos, contam ainda
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com outros meios de divulgação, como entrevistas em
emissoras de televisão e rádio, produções partidárias para
o horário eleitoral, produção audiovisual relevante para
inserções publicitárias e, principalmente, contam com
espaços propiciados pelos debates públicos. Eleitores
atentos se dedicam a acompanhar os embates e as
repercussões que geram.
Já os postulantes a vereador devem se beneﬁciar do
seu cabeça de chapa e, ao mesmo tempo, beneﬁciá-lo.
Precisam participar e interagir nas redes sociais, montar
agendas pulsantes que possam identiﬁcar seu trabalho e
suas pretensões, além de dar visibilidade aos objetivos da
candidatura majoritária e da legenda. Essa interação gera
uma sinergia importante, traz aderência e crescimento
sustentável para a campanha toda.
Levar os outros a se interessar por suas pautas é sua
obrigação e você deve fazer isso por via digital e presencial,
assim que for possível e seguro. Faz parte do jogo ter pautas
mais focadas e outras abrangentes, que multiplicam seu
público e atraem mais eleitores.
O fator meios de divulgação está bem resolvido. E o emissor,
que é você, já percebeu de onde vêm a campanha e a
comunicação, certo? Vêm da sua vocação, da observação
do cenário eleitoral e do entendimento das expectativas
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da sociedade. Uma mensagem certeira vai conectar sua
proposta à sociedade, trazendo novos adeptos ao longo do
processo. A comunicação de campanha é um ser vivo, que
reage ao dia a dia, mas também respeita o planejamento
proposto.
Sua mensagem deve ser direta, clara e inclusiva. Deve falar
com todos e ser adaptada conforme as características de
cada ferramenta. Ao escrever, seja breve, pois o eleitor
não lê tanto assim ou lê assuntos de seu interesse direto.
Utilize um bom dicionário e sempre revise seus textos,
passando também o corretor ortográﬁco do computador.
Mas faça isso com atenção, pois o corretor é um robô e,
como tal, tem suas limitações. Vigie a sua escrita e a de
quem escreve em seu nome – aﬁnal, quem assina sua
campanha é você4.
Tudo é material para a construção da sua mensagem,
desde a sua vocação até suas impressões a respeito do
futuro, passando pelas expectativas do eleitor e pelos
temas de maior repercussão na sociedade. Até mesmo o
tom utilizado, se mais libertário ou conservador, compõe
a mensagem. Ela aparece no seu planejamento macro e
pode ser detectada em pesquisas e nas redes sociais. O
seu tema central vai aparecer e, quando ele estiver claro,
sua percepção vai reagir e você se dará conta da pepita
4 Veja o módulo: Ortograﬁa e Gramática
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garimpada. Sua comunicação está em você e servirá ao
seu entorno eleitoral.
Para ser marcante, cada comunicação, encontro ou ação de
sua campanha tem o desaﬁo de envolver os participantes.
Seja ou tente ser inesquecível dentro do universo eleitoral.
E lembre-se de pedir votos somente no período eleitoral e
sempre de forma honesta.
Pense em um bom slogan, uma frase que identiﬁque quem
você é e a pauta que sua candidatura representa. É uma
forma de chamar a atenção e levar o público a se interessar
por suas bandeiras e compreender que são relevantes.
Na sequência, consolide o voto usando de ferramentas
adequadas de multimídia, que vão impulsionar e galvanizar
sua votação.
Nas eleições deste ano, temas facilmente identiﬁcáveis
terão destaque no embate de ideias:
1. Saúde
2. Geração de emprego e renda
3. Alternativas frente à crise
4. Educação, meio ambiente e outros
temas caros aos eleitores
5. Qualidade dos serviços prestados pelos
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governos em geral e pelas prefeituras em
especial, já que as crises sanitária e econômica
se desenrolam no plano municipal
6. Resistência aos políticos e à política
Para os concorrentes do Partido Verde, a história da legenda,
sua atuação no Brasil e no mundo, seu atual crescimento
em diversos países, além dos 12 pontos programáticos5,
são um material atual, em sintonia com os movimentos da
sociedade aqui e no mundo. Relacionar esses pontos aos
desaﬁos mais urgentes do dia a dia é a chave para que a
ideologia verde seja compreendida de maneira fácil.
A pandemia colocou em dúvida muitas das verdades
que vêm guiando a sociedade, mostrou o que é viver em
um mundo com menos poluição e chamou a atenção
para a relação entre usar e preservar a natureza. É nosso
dever contribuir para a ediﬁcação de novas alternativas.
O programa do PV é revolucionário e guarda muitas das
respostas que estamos procurando. Por isso é ideal ao
fomento e à implementação de uma ﬁlosoﬁa igualitária,
moderna e planetária.

5 Veja o anexo
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8� COMO FALAR COM CADA
PÚBLICO UTILIZANDO AS
FERRAMENTAS CORRETAS
Não faltam às eleições de 2020 instrumentos para
uma comunicação de campanha eﬁciente. WhatsApp,
Instagram e Facebook despontam como ferramentas de
comunicação dirigida, falando com perﬁs bem deﬁnidos,
de forma que eles e suas redes se sintam incluídos nas
questões em discussão.
Essa estratiﬁcação por perﬁs
já é realidade em empresas,
governos
e
campanhas
eleitorais. Com análise de
dados, big data e pesquisas
minuciosas, são montadas
as estratégias segmentadas
de
comunicação.
O
WhatsApp se torna aliado
essencial, tanto para o envio
de informações como para a
interação direta, recebendo
sugestões e incentivando a
participação popular.
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Por outro lado, a pandemia nos ensinou a realizar eventos
importantes por meio de videoconferências com públicos
variados e ampla divulgação nas redes sociais, juntando
pessoas que compartilham interesses e querem trocar
conhecimento e experiências. Ter desde já uma boa
frequência de ‘lives’ pelas redes sociais pode facilitar
bastante o trabalho futuro.
Somadas a essas, o candidato tem à disposição as mídias
tradicionais, como a televisão e o rádio, que contam
com horários eleitorais e inserções políticas. No pleito
atual também será permitido publicar anúncios pagos
em revistas e jornais. E essas quatro mídias têm o seu
espaço jornalístico, que admite fatos e notícias relevantes
de campanha. Santinhos e pequenas peças gráﬁcas
aproximam a mensagem de todos os eleitores, conectados
ou não
Os debates são o momento mais decisivo ao voto, pois é
quando o eleitor compara todos os concorrentes. Enquanto
os aspirantes a prefeito têm essa agenda junto à grande
mídia, os candidatos a vereador devem organizar os seus
próprios debates junto a associações de classe, sindicatos
e empresas, por via digital ou presencial, quando for
possível. O Google Meet e o Zoom são ótimas plataformas
para a realização de reuniões digitais ao vivo: têm versões
gratuitas e funcionam muito bem.
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Postulantes a vereador devem compartilhar conteúdos
entre si e com os candidatos a prefeito e vice-prefeito,
de modo a somar esforços coordenados para que o
todo cresça, já que coeﬁcientes eleitorais6 importam na
contagem ﬁnal e na deﬁnição dos vencedores. Eventos
de campanha dos candidatos majoritários são ótima
oportunidade para candidatos proporcionais aparecerem
ao lado do cabeça de chapa. Como essas agendas
costumam ter mais chance de serem seguidas pela
imprensa e divulgadas, estar presente acaba rendendo
alguns segundos de exposição, uma foto ou um espaço
mais qualiﬁcado na mídia.
Para as redes sociais, existem gerenciadores gratuitos
de ‘lives’ que podem incrementar as suas sem oferecer
trabalho extra7. É muito importante que cada ação da
campanha seja amplamente disseminada e repetida, de
diversas formas e utilizando recursos multimídia – aﬁnal,
o ambiente é assim hoje. O detalhamento de cada uma
dessas ferramentas está disponível nos módulos anexos
deste curso8.
Outro investimento permitido tanto na pré-campanha
quanto no período de campanha é o impulsionamento pago
6 Ver o detalhamento no módulo Aspectos Jurídicos / Guia Prático para eleições
7 Ver o detalhamento no módulo Aspectos Jurídicos / Guia Prático para eleições
8 Veja os módulos: Redes sociais, lives e vídeos curtos para redes sociais.
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nas redes sociais. Escolhendo a segmentação adequada e
a abrangência geográﬁca, é possível deﬁnir os alvos com
mais clareza e potencializar a comunicação com cada
público desejado. Assim a comunicação alcançará com
mais intensidade o seu interlocutor.
As postagens podem ser impulsionadas de forma bem
dirigida, facilitando a divulgação de assuntos do interesse
de grupos especíﬁcos. A comunicação de um para ‘uns’,
com a adequada deﬁnição dos perﬁs, não compromete o
todo. Ao contrário, vai erigir um conjunto mais diversiﬁcado,
abrangente e comprometido com suas ideias.
Pesquisas ajudam a compreender o panorama eleitoral
geral, a situação do município, as pautas fundamentais
presentes na cabeça do eleitor e as expectativas dele em
relação à solução dos problemas da sociedade. Pesquisas
ajudam, igualmente, a entender como o seu perﬁl e a sua
campanha são avaliados, bem como os dos adversários.
Elas são um grande instrumento para a calibragem da
comunicação e, principalmente, para veriﬁcar a distribuição
das intenções de voto, encontrar os votos mais fáceis de
conquistar e estabelecer as táticas para obtê-los.
As pesquisas contemplam desde a observação direta
dos fatos, feita pessoalmente ou não, até a montagem
de grupos representativos de setores da sociedade (por
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exemplo, de mulheres, de trabalhadores, de eleitores
de determinada faixa etária, classe social ou renda)
para entrevistas temáticas longas. Reuniões assim são
chamadas de grupos focais.
A análise de dados, o monitoramento das redes sociais
e as pesquisas são um diferencial que ajuda a mapear o
terreno, a antecipar movimentos e tendências e a identiﬁcar
e neutralizar fake news. No ﬁm das contas, as pesquisas
medem o alcance da sua comunicação, o resultado do seu
trabalho. E permitem veriﬁcar se os investimentos estão
surtindo efeito e onde.

9� TALVEZ VOCÊ NÃO SAIBA, MAS
SUA CAMPANHA TEM RECURSOS
Dinheiro facilita as coisas, mas hoje em dia o maior
patrimônio de uma campanha é sua capacidade de
mobilização, o envolvimento e o compromisso que
desperta em favor de sua candidatura. A colaboração e
engajamento não podem ser comprados -- têm de ser
conquistados.
Resgatando o que apresentamos até aqui, veja o que fará a
sua campanha ser eﬁcaz e de grande aprendizado:
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1. Integrar um partido que tem ideologia,
conteúdo e inserção no mundo todo
com uma pauta atual e necessária.
2. Utilizar-se de ferramentas de comunicação
que são acessíveis a todos e devem ser
utilizadas com intenções honestas.
3. Aproveitar a pré-campanha para se apresentar
à sociedade e compartilhar suas ideias, sempre
respeitando a legislação eleitoral. Lembrese de que, nesse período, a cabeça do eleitor
ainda não está contaminada pelas disputas
entre concorrentes, então converse com ele
e crie uma boa frequência de comunicação.
4. Ter em mente que toda eleição é uma grande
oportunidade para expandir os horizontes, suas
mensagens e seu público, por mais competitiva
que ela pareça. Se a campanha for bem
pensada e executada, o crescimento será claro
e sustentável. A vitória virá como resultado.
5. Criar um bom planejamento e adaptálo quando necessário. Siga seu plano
e sua intuição, nesta ordem.
6. Pedir que seus familiares e amigos
íntimos -- o seu núcleo de conﬁança
-- sejam sempre sinceros ao opinar
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sobre suas decisões e estratégias. Assim
você saberá que pode conﬁar neles.
7. Seguir sua história e suas mais
sinceras motivações.

10� EU TENHO UMA EQUIPE?
Seu time será composto por proﬁssionais, quando
possível, e sempre por amigos e simpatizantes. Entre
esses dois últimos, haverá gente disposta a doar horas de
trabalho e participar da campanha na medida das próprias
possibilidades. Outros precisarão ser remunerados.
Alguns vão revelar certo protagonismo, assumindo
responsabilidades que você poderá delegar, sempre com
cuidado e supervisão.
As funções mais importantes nessa equipe são:
A. Coordenador de campanha: é seu braço direito e
precisa estar apto a gerenciar a campanha toda.
B. Coordenadores de área: ﬁnanças,
comunicação, pesquisa e logística.
C. Coordenador de mídias sociais: tem
papel fundamental na mobilização
e contato com eleitores.
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D. Coordenador de rua: é quem trabalha junto aos
simpatizantes, militantes e cabos eleitorais.
E. Assistentes operacionais: dão suporte
a cada uma das funções anteriores.
Faça uma descrição completa das funções e busque
pessoas que se encaixem em cada uma delas. Quando
formar seu time, nunca deixe de fazer ponderações, mas
sempre valorize as sugestões de cada um dos integrantes.
Aﬁnal, escolher pessoas é relativamente simples, mas
perdê-las durante a campanha, pelo motivo que for, é muito
desgastante e arriscado.

11� COMO VENCER OS
GIGANTES QUE ESTÃO AÍ?
Em 64 a.C., Marcus Tullius Cicero, o grande orador e político
romano que ﬁcou conhecido como Cicero, decidiu se
candidatar ao posto de cônsul, o mais alto na Roma Antiga,
apesar de não ser da elite nem nunca ter concorrido a
cargo algum. Para ajudá-lo no desaﬁo, seu irmão, Quintus
Tullius Cicero, general e também político, lhe enviou uma
carta com orientações que compõem um pequeno manual
sobre eleições.9
9 Como Ganhar uma Eleição, de Quintus Tullius Cicero, tradução de José Ignácio Coelho
Mendes Neto, 126 págs., Edipro, 2013 (Clássicos Edipro). www.edipro.com.br
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Bem realista e um tanto quanto cínica, a narrativa presente
em Como Ganhar uma Eleição é de uma atualidade que
impressiona. Passados mais de 20 séculos, as descrições
parecem se referir a situações que vivemos hoje, e é fácil
observar que os costumes e práticas da política pouco
mudaram.
O texto de Quintus Tullius explica a natureza e a construção
de uma base política, discorre sobre como atender demandas
especíﬁcas e oferta conselhos práticos para a conquista de
votos. Segundo o autor, são três os aspectos que garantem
a votação ﬁnal: favores, esperanças e relações pessoais.
Ele deixa claro como o poder, a corrupção e o toma lá, dá
cá moviam as engrenagens políticas em Roma. Lembra
muito o que acontece na cena política brasileira, em muitos
locais dominada por ﬁguras estabelecidas e poderosas,
que aparentam levar uma certa vantagem sobre os demais
concorrentes, em especial sobre os estreantes no processo
eleitoral.
No caso de Marcus Tullius Cicero, porém, o azarão saiu-se
vitorioso ao fazer uso das 58 recomendações de seu irmão.
Sua campanha tomou forma e conhecimento suﬁciente
para surpreender a todos, principalmente àqueles que já
ocupavam a corrompida hierarquia política utilizando-se de
práticas desgastadas ou repreensíveis.
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Se a política é como uma nuvem -- você olha e ela está
de um jeito; olha de novo e ela já mudou 10--, acreditar que
sua campanha pode ser vitoriosa não parece ser algo tão
distante da realidade. Será o resultado do seu trabalho
confrontado com outras experiências, sendo que muitas
delas já revelando grande desgaste.
Segue, aqui, uma série de dicas derivadas da leitura de
Quintus Tullius. Considere-as uma isca para aguçar seu
apetite pelo livro.
1. Lembre-se sempre de quem você é, do
cargo almejado e da cidade em que vive.
2. Saiba as vantagens que tem
em relação aos demais.
3. Alimente seus grupos de apoio
com ideias e colha opiniões.
4. Atraia pessoas relevantes ou que se
destacam junto a grupos especíﬁcos.
5. Acredite que seus adversários têm defeitos.
6. Seja dinâmico, trabalhador, zele por sua
boa reputação, seja eloquente e popular.

10 Frase atribuída ao político mineiro Magalhães Pinto.
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7. O ideal é não cometer erros mas, se eles
acontecerem, que sejam poucos, menos
que os dos demais concorrentes.
8. Conquiste o apoio de amigos e eleitores,
seja próximo e demonstre que estará
sempre presente para ajudá-los.
9. Trabalhe forte na conquista de novos apoios.
10. Lideranças políticas, pessoas que conhecem
pessoas, referências, porta-vozes de bairros e
comunidades: tenha essas pessoas ao seu lado.
11. Estabeleça todo tipo de amizade: uma boa
campanha cria laços dos mais diversos.
12. Dedique parte de seu tempo e de sua
comunicação para se aproximar daqueles
grupos de interesse que são alvo.
13. Escolha embaixadores de sua campanha, gente
que pode te representar com segurança porque
entende seu propósito e suas qualidades.
14. Cultive seguidores (nos ambientes presencial
e digital), construa e valorize seus escolhidos.
15. Seja assíduo em todos os detalhes,
generoso, faça tudo com entusiasmo.
16. Economize a palavra ‘não’, mas não muito.
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Uma campanha eleitoral não deixa de ser um grande
enredo popular da escolha de quem vai nos representar
por quatro anos. Logo, pede um roteiro detalhado de ações
que se complementam. O ato ﬁnal é o dia da eleição, é
quando o resultado do trabalho aparece.
Tornar pública a sua decisão de concorrer, sua forma de
pensar e as bandeiras que porta é central na estratégia de
conquistar votos e de fazer com que outros lutem por você
e inﬂuenciem o próprio entorno. Uma boa comunicação,
com boa frequência, alimenta seus apoiadores com
argumentos a seu favor. Envolver é o verbo. Convença!

12�QUEM SOU EU, YEKEN SERRI
Desde minhas primeiras
experiências
em
campanhas eleitorais, fui
feliz por ter feito parte de
boas equipes e por ter
colaborado com grandes
coordenadores.
Em 1989, foram duas
campanhas presidenciais:
Mario Covas no primeiro
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turno, Lula no segundo. Eram as primeiras eleições livres e
diretas depois de anos de ditadura, um momento histórico
e de muita disputa. Acabei sendo responsável por um
trabalho investigativo bem-sucedido, que foi amplamente
utilizado, um trabalho que apontou detalhes comprovados
posteriormente inclusive, no decorrer do governo vencedor,
de Fernando Collor de Mello.
Campanhas a governos estaduais e a prefeituras se
sucederam, todas realizadas com bastante cuidado.
Em Ribeirão Preto, já como responsável pelo marketing
e comunicação, vencemos uma eleição disputadíssima.
Depois de ter sido considerado franco favorito por um bom
tempo, o candidato do PSDB havia chegado ao segundo
turno com 20% menos votos que seu oponente. Assumi a
campanha no segundo turno, quase como uma intervenção.
A diﬁculdade era enorme, e a missão era perder por pouco,
pois a derrota parecia inevitável. Uma análise detalhada
do governo em exercício nos mostrou que licitações de
merenda, de asfalto e de tudo o mais eram superfaturadas.
O exemplo mais simples e de fácil compreensão era o do
pão francês. Nas padarias da cidade, as unidades eram
vendidas a R$ 0,08. Enquanto isso, a prefeitura pagava
R$ 0,17 por cada pãozinho – e comprava no atacado, a
ﬁm de abastecer todas as autarquias e a merenda escolar
de todos os alunos matriculados. “O pãozinho do PT é
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muito caro, mamma mia”, como cunhamos. Produzimos
a tarantela do PT, mostramos o absurdo da situação e
usamos e abusamos do nosso ícone, o pãozinho. Com
humor, criatividade e seriedade, viramos 20 pontos
percentuais em 30 dias e vencemos a eleição por uma
diferença inferior a 1500 votos, numa campanha que até
hoje é lembrada como a campanha do pãozinho.
Por Sorocaba, passei duas vezes. Na primeira, como diretor
de TV da campanha, que foi vitoriosa. Na segunda, como
coordenador, atendi um prefeito bem-sucedido, que tinha
sua atuação testada e reconhecida com bastante ênfase,
o que saltou aos olhos já na primeira pesquisa qualitativa
realizada. Me pareceu que um prefeito assim não deveria
sair do cargo para concorrer à reeleição, poderia soar
como uma traição: se a sua aceitação vinha justamente
do trabalho que executava, nossa missão era divulgar esse
trabalho em detalhes. Montei uma estratégia de campanha
sem o candidato: ele trabalhava na prefeitura e a campanha
acontecia em paralelo. As urnas sacramentaram a vitória
no primeiro turno.
Em 2012, toquei campanhas simultâneas em quatro cidades
do interior paulista e em uma no Paraná. Em duas delas,
meu trabalho abrangeu toda a comunicação e marketing.
Nas outras três, porém, me dediquei exclusivamente às
estratégias voltadas às mídias sociais, que já naquele
PLATAFORMA DE APOIO AOS
CANDIDATOS VERDES

42

momento despontavam como ferramenta poderosa para
a montagem de redes de apoio. Usadas de forma correta e
em estreita relação com o mundo físico, as mídias sociais
aumentaram o alcance das mensagens e das conexões. De
modo geral, foram várias as campanhas que se valeram da
ideia de que o mundo digital não existe sem o mundo real,
algumas delas responsáveis pela eleição dos candidatos.
Desde então, essa lógica continua valendo, assim como a
essência da publicidade e da comunicação, seja em que
meio for.
No Pará, participei de duas campanhas ao governo, uma
delas logo no início de carreira, ﬁnalizando os programas
de TV da elite política local, vencedora. Anos depois, voltei
ao Pará para uma missão desaﬁadora: uma campanha
do Partido Verde em plena Amazônia, uma batalha no
estado mais reativo à abordagem de sustentabilidade.
Campanha espalhada por um território enorme, repleta de
obstáculos e com inúmeras diﬁculdades de locomoção.
O partido ainda estava em formação na região, buscando
uma inserção relevante. Escolhemos iniciar a campanha
e o programa de TV na cidade com o menor IDH (Índice
de Desenvolvimento Humano) do Brasil, Melgaço, distante
13 horas de barco de Belém. O impacto – no esquecido
município e na campanha eleitoral – foi gigantesco, o
que levou outros candidatos a nos copiar. Já começamos
incomodando. O candidato, Zé Carlos, estava disposto
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a avançar, mas com segurança. Ganhamos presença,
ﬁzemos debates decisivos à nossa estratégia e passamos
o recado desejado: “De que adianta um estado rico com
um povo pobre?”. Obtivemos o terceiro lugar na disputa e
forçamos a realização de um segundo turno entre aqueles
que desde a minha primeira experiência proﬁssional no
Pará continuam mandando na política local. E eu continuo
acreditando que a Amazônia e o Brasil têm de ser verdes.
No Partido Verde, ﬁz ainda a disputa à prefeitura em São
Paulo, com Penna Prefeito, campanhas proporcionais e
programas estaduais.
Em três décadas, foram mais de vinte campanhas,
acompanhando muitos políticos, empresários, líderes de
setor ou líderes populares, gente das mais variadas áreas de
atuação e com motivações diversas. Narrativas sempre bem
construídas para candidatos consistentes e defensáveis.
Aprendi muito com todas essas experiências. São elas
que me permitem compartilhar o meu conhecimento e a
percepção de como é desaﬁador o trabalho de um político.
É sempre emocionante e recompensador ser parte de uma
campanha bem executada.
Na iniciativa privada, montei uma empresa de produção de
conteúdo e audiovisual que atendeu e atende importantes
empresas. E contribuí, também, com a consultoria de
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marketing e comunicação para outras tantas.
1. Na Unilever, trabalhei como consultor de
marketing para a baixa renda e produzi
material de apoio em diversas plataformas,
como TV, internet, documentários e
material dedicado. Participei da pesquisa
antropológica social coordenada por Roberto
da Matta e Alberto Almeida. Minha atuação
abarcava toda a América Latina, num projeto
coordenado pela área de marketing, com
diversas ramiﬁcações dentro do grupo.
2. UNICA (União da Indústria de Cana-deAçúcar): como consultor, ajudei a implantar
a comunicação mundial para a expansão do
etanol por diversos países. Em Tóquio, no Japão,
chegamos a montar uma exposição multimídia
interativa, que apresentava em detalhes os
processos de produção do açúcar e do etanol
no Brasil. Diretores de empresas e da indústria
do petróleo, bem como ministros e proﬁssionais
do setor de combustíveis, visitaram a mostra,
que deu origem a reportagens e documentários.
3. Para a rede francesa de televisão, produzi
conteúdo brasileiro que foi exibido pelas
emissoras M6, France Télévisions e
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TFI, oportunidades que apareceram a
partir de contatos iniciados nas feiras
MIP França e Rendez-vous TFI.
4. Sanoﬁ: produção de material de divulgação,
lançamento de produtos, alimentação
de canais da imprensa com conteúdos
customizados, marketing e comunicação.
5. Renault: trabalho junto à rede de fornecedores
instalada em São José dos Pinhais, no Paraná.
6. Atuei com marketing motivacional e
treinamento para grandes equipes de
vendas da indústria farmacêutica e para
lançamentos de produtos e eventos (motivação
direta com inclusão de conteúdo).
7. Para MSD, Merck Sharpe & Dohme
Farmacêutica, montei um sistema
de transmissão de canais digitais de
distribuição de conteúdo customizado
para tráfego privado de sinal.
8. Atendimento a diversas empresas na
tarefa de envolver consumidores pelos
meios digitais e redes sociais.
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ANEXO
OS 12 PONTOS PROGRAMÁTICOS DO PV
ECOLOGIA
Preservação do meio ambiente, ecodesenvolvimento (ou o
desenvolvimento sustentável), reciclagem e recuperação
ambiental permanente. O PV defende todas as formas de
vida existentes no planeta.
CIDADANIA
Nós lutamos pelo respeito aos direitos humanos, ao
pluralismo, à transparência, ao pleno acesso à informação
e à mobilização pela transformação pacíﬁca da sociedade.
O crescimento vem com respeito e soberania.
DEMOCRACIA
Ela é de todos para todos. O PV é favorável à democracia
representativa – por meio de processo eleitoral e da
instituição de um poder público eﬁciente e proﬁssional –
combinada a mecanismos participativos e de democracia
direta. Eles são especialmente importantes a nível local,
por meio de organização da sociedade civil e de conselhos
paritários com o poder público.
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JUSTIÇA SOCIAL
É preciso haver condições mínimas de sobrevivência digna
para todos, com direitos e oportunidades iguais. O poder
público funciona como regulador do mercado, protegendo
os mais fracos e necessitados, garantindo o acesso à
terra e promovendo a redistribuição da renda, por meio de
mecanismos tributários e do investimento público.
LIBERDADE
A liberdade e a garantia dos direitos individuais precisam
ser asseguradas. Liberdade de expressão política e cultural,
de criação artística e informação, de privacidade. Todos
têm direito ao livre arbítrio em relação ao próprio corpo e à
iniciativa privada, no âmbito econômico.
MUNICIPALISMO
O PV se engaja no fortalecimento do poder local, das
competências municipais e das formas de organização e
participação da comunidade. Para transformar globalmente
é preciso agir localmente.
ESPIRITUALIDADE
A transformação interior das pessoas em prol da melhoria
do planeta. Deve-se reconhecer a pluralidade de caminhos
na busca da transcendência: a espiritualidade é inclusiva.
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PACIFISMO
A paz na Terra é nosso objetivo. Por isso incentivamos
o desarmamento planetário e local, a busca pela paz, o
compromisso com a não-violência, a defesa da vida e o
multiculturalismo.
DIVERSIDADE
O PV é contra todas as formas de preconceito e
discriminação racial, cultural, etária e de orientação sexual.
A diversidade, a troca e a integração cultural, étnica e
social contribuem para uma sociedade democrática e
existencialmente rica.
INTERNACIONALISMO
A solidariedade planetária e a fraternidade internacional
são fundamentais para encarar não só as agressões
ambientais de efeito global, mas também as tendências
destrutivas do chauvinismo, do etnocentrismo, da
xenofobia, do integrismo religioso, do racismo e do
neofascismo. O mundo é nosso quintal: vamos trabalhar
por ele.
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CIDADANIA FEMININA
O PV luta por maior aﬁrmação, poder e participação da
mulher, de seus valores e sensibilidade. Combate todas
as formas de discriminação machista ou sexista, visando
uma comunidade mais harmônica e pacíﬁca. Como
integrantes do sistema social, homens e mulheres devem
buscar transformações internas que venham a se traduzir
em cooperação.
CONHECIMENTO
Investir no conhecimento é a única forma de sair da
indigência, do subdesenvolvimento e da marginalização
para fazer parte de uma sociedade mais informada e
preparada. É obrigatório erradicar o analfabetismo e
promover a educação permanente. O ensino básico é
prioritário e todos precisam ter garantida a escola pública,
gratuita e de qualidade.
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