GUIA

Mobilizador
Vamos para as ruas!

Guia Mobilizador PPLE

Vamos
formar
a Roda!

Você chegou aqui porque acredita que a
liberdade de expressão é um pilar da democracia
e tem convicção que só com a igualdade racial
e o respeito à diversidade étnico-cultural
alcançaremos uma sociedade mais justa.
Seja bem vindo!
Neste guia há dicas de como ser um mobilizador
da Campanha Nacional de Apoio ao PPLE
e participar do desafio de coletar 500 mil
assinaturas em todo o Brasil para o registro legal
do partido no TSE.
Contamos com a sua participação. Converse
com sua família, amigos, colegas de trabalho
e faculdade. Promova mutirões, saia às ruas e
ocupe os espaços públicos.

Conteúdo
do Guia:

1. Com o pé direito
2. Por que o PPLE?
3. Vamos às ruas!
4. Envio de fichas
5. Traga +1!
6. PPLE Online

Vamos formar a roda e tocar nossos tambores!
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Com o
pé direito
O mobilizador é o
nosso principal
protagonista na
Campanha Nacional de
Apoio ao PPLE

Primeiros passos para
se tornar um mobilizador:
1. Entre no site www.pple.com.br

4. Tire suas dúvidas
Em caso de dúvidas ou sugestões entre em contato
conosco pelo e-mail: mobilizador@pple.com.br, com
o assunto: Dúvidas Mobilizador, que imediatamente
entraremos em contato.

2. Cadastre-se como mobilizador.
3. Imprima fichas de apoio
cada página impressa contém três
fichas de apoio;
faça cópias xerox de quantas páginas
você achar necessário;
lembre-se que é importante ter sempre
fichas de apoio em mãos;
e evite usar fichas de outras fontes
para garantir a validade nos cartórios
eleitorais;
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Porque o
PPLE?
A Criação do PPLE é
um ato de cidadania
que fortalece as
instituições
democráticas.
Por isso é
importante que os
mutirões para coleta
de assinaturas
sejam feitos de
forma consciente.

Relacionamos alguns pontos
que podem servir de argumento
quando você for pedir o apoio
das pessoas para a criação
do PPLE.
1. Porque você se envolveu?
Comece a refletir sobre porque você
se tornou um mobilizador. Cada um
tem suas razões e expectativas em
relação ao PPLE e este é o maior
patrimônio do partido.
2. Igualdade Racial
Queremos igualdade racial! O PPLE
quer contribuir para que o Brasil adote
um modelo de desenvolvimento sustentável, baseado em seu potencial
econômico e patrimônio ambiental,
mas sem abrir mão e dos Direitos
Humanos e da valorização de sua diversidade etnocultural.

3. Um bem comum
Existem diversos espaços para defender
causas comuns, como os movimentos sociais,
os coletivos e as ONGs. O PPLE emerge dos
movimentos sociais, reconhece a importância
das pessoas que atuam nestes espaços e quer
representá-las como instrumento de
participação política institucional.
4. Partidos políticos
Os partidos políticos tem usado os
movimentos sociais como instrumento
eleitoral. Nós queremos que O PPLE seja
um espaço de diálogo de diferentes setores
da sociedade, um instrumento plural de
fortalecimento dos movimentos sociais para
pensar e aprofundar a democracia brasileira.
.
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Porque o
PPLE?
A Criação do PPLE é
um ato de cidadania
que fortalece as
instituições
democráticas.
Por isso é
importante que os
mutirões e a coleta
de assinaturas
sejam feitas de
forma consciente.

5. Construção coletiva
Não sabemos tudo! O PPLE está
nascendo e por isso muitas perguntas
ainda não tem respostas.
Queremos que as respostas sejam
pesquisadas, debatidas e construídas
em conjunto com a sociedade e
movimentos sociais ao longo dos
próximos anos.
Sua participação neste processo é
muito importante e quanto antes
você se aproximar do PPLE, mais
você
poderá
contribuir
nesta
construção.

Vamos
ocupar
as ruas
com
alegria!

É nas ruas que vamos conversar
com as pessoas e conseguir coletar
assinaturas. Observe algumas
dicas e ocupe os espaços públicos
com a Campanha de Apoio ao PPLE.
1. Material de apoio
fichas de apoio; caneta e prancheta;
2. Convide os amigos
Para conseguir coletar mais assinaturas
mobilize pessoas que você conheça que
teriam interesse em ajudar no mutirão.
3. Vá a lugares públicos
Os locais mais apropriados são as
Comunidades Tradicionais, praças, parques,
centro culturais, terminais de ônibus e
barcas, estação de metrô, trens e outros
lugares por onde transite muita gente.
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Vamos
ocupar
as ruas
com
alegria!

Festas são ocasiões privilegiadas! Nelas
encontramos pessoas que defendem causas
comuns.

Se a pessoa demonstrar interesse, ajude-a a preencher a
ficha. Caso ela não tenha o Título de Eleitor em mãos,
não tem problema, preencha os seguintes dados:

Nos mutirões chegue, de preferência, cedo
com seus amigos, leve as fichas, o material de
apoio e lanche para passar o dia lá.

nome completo do eleitor, data de nascimento, nome
completo da mãe do eleitor e peça para ele assinar a
ficha como assina documentos. Os outros dados podem
ser preenchidos depois pela Comissão Estadual por meio
de consulta no site do TSE, mas é importante lembrar
que, se faltar uma letra no nome do apoiador ou de sua
mãe, esta consulta ficará muito difícil.

4. Abordagem consciente
A assinatura da ficha não é filiação partidária
e não envolve vínculo legal com o PPLE. É
apenas um ato de cidadania. Uma forma de
dizer que não se sente representado com as
opções políticas existentes e que abrir
caminho para novas iniciativas faz parte da
democracia.
Ao abordar alguém explique porque o PPLE
é diferente e porque você se tornou um
mobilizador.

Agradeça o apoiador pela sua colaboração e não se esqueça, sempre que possível, anote seu e-mail!
5. Fotos
Se for possível peça a um amigo para fotografar o ato de
assinatura da ficha de apoio ao PPLE.
Publique suas fotos no Flickr, Instagram ou no mural do
PPLE no Face book informando sempre quem, onde e
quando tirou as fotos.
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Vamos
ocupar
as ruas
com
alegria!

6. Atenção
Fique atento para as convocações
dos "Dias de Mobilização Nacional"
promovidos pela Comissão Nacional
de Coleta de Assinaturas e os "Dias
de Mobilização Estadual" que as
Comissões Regionais promovem nos
Estados e Municípios. A idéia é realizar
nestes dias mutirões especiais, com
mais pessoas, mais mobilização, mais
visibilidade e, como resultado, ainda
mais assinaturas!
7. Lembrete
Nosso objetivo prioritário é a coleta de
assinaturas, não perca tempo com
ações secundárias ou pessoas que não
irão contribuir com a sua meta.
Tenha isso sempre em mente!

O PPLE é
nosso!

8. Construa o PPLE
Crie seu próprio material de apoio, como
cartazes, banners e camisetas, para ir às
ruas. Valorize a nossa cultura popular, o
maior patrimônio da sociedade brasileira.
Crie performances, intervenções artísticas e
esquetes teatrais; ponha na rua os
maracatus e caboclinhos; rodas de batuque,
jongo e capoeira. Dê visibilidade à sua
proposta de mobilização de forma criativa!
Você pode também usar o material de
download disponível no kit mobilizador do
site PPLE/link. O mais importante é ir para
as ruas de forma consciente!
Lembre-se de enviar sempre fotos de suas
mobilizações para que a gente consiga
compartilhar com outros mobilizadores no
site PPLE e em nossas redes sociais!
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Envio
de
fichas

As fichas assinadas precisam ser
validadas em cartório eleitoral para
reconhecimento do Tribunal Superior
Eleitoral — TSE.
Neste processo o PPLE conta com as
Comissões Estaduais para reunir as
fichas, verificar as assinaturas e

1. Envie por correio para a Comissão de Coleta de
Assinatura de seu Estado.
Os endereços estão em www.pple.com.br/
ficha de apoio/endereços estaduais.
Caso não haja ainda uma Comissão de Coleta de
Assinatura em seu Estado, envie as fichas para a
Comissão Nacional de Coleta de Assinaturas. O
endereço está em www.pple.com.br/ficha de apoio/
comissão nacional.

encaminhar-las aos cartórios eleitorais.
O processo de validação em cartório é
longo, portanto não espere para enviar

Atenção: Não envie as fichas de apoio direto para os
cartórios eleitorais regionais. Elas precisam primeiro ser
validadas pelas Comissões Estaduais.

as fichas! A cada dez dias, ou após
juntar cem fichas assinadas, envie para
o endereço da Comissão de Coleta de
Assinaturas de seu Estado.
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Traga
+1!

Você provavelmente conhece
algumas pessoas que gostariam
de ajudar na Campanha de Coleta
de Assinaturas do seu Estado.

1. Converse com os amigos
Dentro do seu círculo de amigos, pense nas pessoas
que poderiam ser mobilizadores assim como você.
Ligue para elas, converse sobre o PPLE e envie o
Guia do Mobilizador.

Então, vamos trazê-las para
o PPLE!

2. Una forças
Ao sair para fazer coletas na rua, una-se a outros
mobilizadores do PPLE para catalisar esforços.

Quanto mais nós formos, maiores
serão as chances de superarmos
este desafio e atingirmos nosso
objetivo!

3. Envie email aos apoiadores
Envie email para as pessoas que você coletou
assinatura agradecendo e convidando a serem
mobilizadores como você.
Anexe esse guia ao email para dar dicas de como se
tornar +1 mobilizador na Campanha de Coleta de
Assinaturas do seu Estado.
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PPLE
Online

A coleta de assinaturas é uma
atividade presencial, mas podemos
utilizar ferramentas da internet
para dar suporte às mobilizações
1. Conecte-se com
os canais sociais do PPLE!
Site: www.pple.com.br
Facebook: www.facebook.com/pages/
PPLE/135942163256075
Twitter: www.twitter.com/pplebr
Youtube: www.youtube.com/user/pple500
Flickr: flickr.com/photos/pplebr
Instagram: instagram.com/pplebr
atenção: adicionar #pplebr em cada
descrição de fotos!

2. Compartilhe o conteúdo
Todos os dias publicamos nesses canais conteúdos de
interesse do partido e você pode compartilhar em suas
redes sociais para fortalecer a visibilidade do PPLE.
3. Gere conteúdo
A partir de suas ações de coleta, alimente seus canais
pessoais com fotos, vídeos, depoimentos e comentários
sobre o PPLE e a sua experiência como mobilizador.
4. Efeito Viral
Utilize a hashtags #PPLE, ao postar e compartilhar
conteúdos relacionados ao partido, para que possamos
identificar e compartilhar também.
Você será sempre notificado via email sobre o lançamento
de conteúdos estratégicos. Para fortalecer a viralização é
importante que sempre compartilhe em suas redes sociais.
Use os canais sociais do PPLE para encontrar outros
mobilizadores em sua região e organizar mutirões. Esta
integração é muito importante para projetar o PPLE em
nível nacional. Contamos com você!
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