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FORÇA 
POLÍTICA NO 

CONGRESSO E 
NAS RUAS

      Em 2021, o Podemos completou 4 anos. 

Mesmo em pouco tempo, está consolidado 

como uma das principais forças do Brasil. 

No Senado, o partido tem terceira maior 

bancada, com nove senadores. Nas ruas, 

soma aproximadamente meio milhão           

de filiados. 

Denominado partido-movimento, o Podemos 

surgiu como resposta aos brasileiros 

cansados de não serem representados 

na política. Um partido independente               

de governos e crítico da polarização Esquerda    

e Direita, que divide o Brasil. 

Entre nossas principais bandeiras, estão 

mais transparência, mais participação 

popular, mais democracia direta, combate 

à corrupção, luta pelo fim dos privilégios, 

geração de emprego e renda, redução 

de impostos e da burocracia para que           

o Brasil possa crescer economicamente   

e de maneira sustentável. 
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O PARTIDO QUE 
MAIS CRESCE 

NO BRASIL!

     A confiança do eleitor no Podemos 
fez o partido dar salto gigantesco nas 
eleições municipais de 2020. O número 
de prefeituras saltou de 30 para 103 em 
comparação ao ano de 2016, crescimento 
de 240%. 

Atualmente, a população brasileira que vive 
em cidades governadas pelo Podemos já 
chega a 6,7 milhões de pessoas. Além disso, 

nossa bancada de vereadores, praticamente, 
dobrou, passando de 764 para 1.478.

“As urnas mostraram que seguimos no 
caminho certo. Os eleitores aprovam o jeito 
democrático do Podemos, e confiam na nossa 
capacidade de transformar o Brasil, com ética 
e em parceria com a sociedade”, destaca 
a presidente do partido, deputada federal 
Renata Abreu (SP). 
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    Com uma das mais respeitadas 

bancadas de deputados e senadores 

do Congresso, o trabalho do Podemos 

foi importante para conquistas 

fundamentais aos brasileiros em 2021. 

O Podemos derrubou no STF                 

a cobrança da tarifa do cheque 

especial, beneficiando 80 milhões      

de pessoas, em um dos momentos      

da maior crise econômica do País.     

Um alívio! 

A atuação do partido também foi 

fundamental para a aprovação da lei 

que autorizou Estados e municípios      

a comprarem vacinas contra a Covid-19. 

Com a aprovação deste projeto,       

que teve a relatoria do Podemos,          

é que a vacinação começou a avançar 

no País. 

E a nossa mobilização ainda impediu 

a aprovação do aumento do Fundo 

Eleitoral para R$ 5,7 bilhões. 

PARLAMENTARES QUE 
SÃO SÍMBOLOS DE 

ÉTICA, HONESTIDADE 
E CORAGEM
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COMBATE À CORRUPÇÃO:            
LUTA DO PODEMOS É 
ESPERANÇA PARA O BRASIL
     Referência ética, o Podemos lidera 

no Congresso e no Brasil a luta pelo 

fortalecimento da legislação de combate à 

corrupção. A PEC do fim do foro privilegiado, 

do senador Alvaro Dias (PR), o projeto que 

permite a prisão após condenação em 2º 

instância, do senador Lasier Martins (RS), 

e a proposta que torna corrupção crime 

hediondo, do senador Eduardo Girão, são 

esperanças do Brasil contra a impunidade. 

Durante o desmanche da Lava Jato,                                                                              

o Podemos foi a principal voz a se 

levantar para defender o legado da maior 

Operação de combate à corrupção do País.                     

A perseguição aos procuradores, Sergio Moro 

e todo retrocesso na legislação anticorrupção 

têm sido denunciados pelos líderes do 

partido e questionada até no STF, como na 

Ação Direta de Inconstitucionalidade para 

barrar a criação do “juiz de garantias”. 

De acordo com especialistas em Direito,                   

o “juiz de garantias” prejudica o combate 

aos crimes do colarinho branco e favorece a 

impunidade. Por conta da ação do Podemos, 

a lei ainda não entrou em vigor no País.
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11

A CHEGADA
DELE REFORÇA

A LUTA DO NOSSO 
PARTIDO POR

UM PAÍS JUSTO
PARA TODOS.
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     Movido pelo sonho de transformar        

o Brasil, Sergio Moro se filiou ao Podemos. 

A chegada dele reforça a luta do nosso 

partido por um País justo para todos.         

O ato de filiação foi em Brasília.

“Estamos extremamente honrados         

com o ingresso de Sergio Moro ao 

nosso Podemos. Muito nos orgulha tê-

lo nas fileiras do nosso partido, por 

tudo o que ele representa e já fez pelo 

País”, comemora a presidente nacional               

do Podemos, deputada federal Renata 

Abreu (SP).

TRAJETÓRIA

Sergio Fernando Moro ganhou notoriedade 

mundial ao ser o juiz responsável pelos 

processos da Lava Jato, a maior operação 

de combate à corrupção da história          

do Brasil. 

Após 22 anos de magistratura, Moro 

deixou o Judiciário para ser ministro da 

Justiça.  Sua gestão à frente do ministério 

trouxe como legado para o Brasil a 

aprovação do ‘Pacote Anticrime’, a redução 

histórica de 19% no número de homicídios                   

no País, a apreensão recorde de drogas       

e o fortalecimento das polícias Federal      

e Rodoviária Federal. 

Em abril de 2020, pediu demissão do 

Ministério da Justiça por não aceitar 

interferência política no comando da PF. 

Em sua despedida, deixou uma mensagem 

ao Brasil que virou símbolo de luta              

e coragem para todos que sonham com 

uma grande Nação:

Faça a coisa certa sempre!

O PODEMOS SEMPRE DEFENDEU 
CAUSAS MUITO IMPORTANTES PARA 

A CONSTRUÇÃO DE UM BRASIL JUSTO 
PARA TODOS, COMO O COMBATE 

À CORRUPÇÃO, O FIM DO FORO 
PRIVILEGIADO E A PRISÃO APÓS 

CONDENAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. 
POR ISSO ESCOLHI O PARTIDO PARA 

JUNTOS MUDARMOS O PAÍS.

“
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Diante de um auditório lotado, Sergio 

Moro assinou sua filiação ao Podemos. Em 

seu discurso, Moro falou sobre combate 

à corrupção, mas foi além. Defendeu a 

construção de um projeto para erradicação 

pobreza e da miséria, e falou sobre 

educação, geração de emprego, melhorias 

na saúde, proteção ao meio ambiente, 

inclusão de pessoas com deficiência e 

enfrentamento à criminalidade.

Moro defendeu ainda o fim da reeleição 

para cargos do Executivo e aprovação de 

propostas como o fim do foro privilegiado 

e a volta da prisão após condenação em 

segunda instância.

JAMAIS USAREI O BRASIL PARA 
GANHO PESSOAL. VOCÊS SABEM 

QUE PODEM CONFIAR QUE EU 
SEMPRE VOU FAZER A COISA CERTA. 

NINGUÉM IRÁ ROUBAR O FUTURO 
DO POVO BRASILEIRO

“
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NOSSA LUTA POR UM BRASIL JUSTO CONTA 
TAMBÉM COM GENERAL SANTOS CRUZ
Depois de filiar Sergio Moro, o Podemos 

anunciou a filiação de mais um grande 

nome nacional: General Santos Cruz. 

“É uma honra. Mais um grande presente 

para o Podemos”, vibrou a Presidente 

Renata Abreu.

General da reserva, Carlos Alberto dos 

Santos Cruz atuou como comandante das 

forças de paz da ONU no Haiti entre os 

anos de 2007 e 2009. Em 2013 comandou a 

Missão de Estabilização das Nações Unidas 

na República Democrática do Congo. Em 

2018, assumiu o cargo de ministro-chefe

da Secretaria de Governo do Brasil.           

“O respeito às pessoas, instituições, demais 

partidos tem que ser restaurado no Brasil. 

Esse extremismo entre direita e esquerda 

leva à violência. O Brasil tem que repudiar 

esse fanatismo político”, advertiu Santos 

Cruz. Sergio Moro saudou a chegada         

do seu novo colega de partido.                 

“O ato de hoje representa o projeto que 

queremos para o Brasil. Um projeto com 

ideias, mas acima de tudo com pessoas de 

credibilidade. Aqui temos uma síntese da 

nossa proposta. O Podemos ganha muito”, 

afirmou.
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Partido que mais cresce no Brasil, o 

Podemos viveu outro grande momento em 

2021: a filiação de Deltan Dallagnol, que 

chegou com um discurso firme sobre o 

combate à corrupção.

“A corrupção gera pobreza e gera 

subdesenvolvimento. Ela não é o 

único problema do Brasil, mas ela é, 

comprovadamente, um problema central 

do nosso país. Muitas pessoas perderam 

parentes, perderam amigos, porque o 

DELTAN DALLAGNOL 
TAMBÉM É PODEMOS!

dinheiro desviado pela corrupção não 

chegou onde deveria ter chegado”, 

pontuou o novo filiado.

Ex-chefe da Lava Jato, entre 2014 e 

2020, Dallagnol esteve à frente da maior 

operação de combate à corrupção do País, 

que condenou 174 pessoas e recuperou R$ 

4,3 bilhões desviados da Petrobras.

“Eu sei que você nunca vai se curvar ao 

sistema, à política suja, e vai ser fiel aos 

seus princípios e valores”, disse Renata 

Abreu ao dar as boas-vindas ao novo 

filiado.  

“Nossa turma é a do Podemos. Não é a do 

mensalão, não é a turma do petrolão, não é 

a turma da rachadinha. Aqui não precisamos 

esconder ninguém. Essa tem que ser a cara 

da política do País”, afirmou Sergio Moro.
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PARTICIPAÇÃO PRA VALER: 
VOCÊ DECIDE NOSSO 

VOTO NO CONGRESSO
     Diferente dos demais partidos,          

o Podemos é um partido-movimento 

que escuta a voz das ruas para decidir    

o Brasil com você. 

Fomos o único partido a abrir consulta 

on-line para que a população decidisse o 

voto dos nossos deputados na votação 

da PEC 135/2019, sobre o voto eleitoral 

impresso, em 2021. 

“Nossa luta é para ampliar o poder 

de decisão da população na política. 

É fundamental que essa participação 

tenha resultado prático nas votações 

no Legislativo e na definição dos rumos 

do País”, assinala a deputada federal 

Renata Abreu (SP). 
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COMPLIANCE:                          
PODEMOS, O PRIMEIRO DO BRASIL

CONTAS ABERTAS E 
TRANSPARÊNCIA TOTAL

     Referência em boas práticas políticas, 

o Podemos foi o primeiro partido a 

adotar, em nível nacional, um programa 

efetivo de Compliance e Integridade. 

Com a incorporação de práticas 

internacionais, o programa estabelece 

padrão de conduta e de procedimentos 

para os filiados e colaboradores, em 

todos os níveis.

     Você sabia que o Podemos é o 

único partido do Brasil que divulga 

sua prestação de contas na internet? 

Sim, para nós, transparência é um 

compromisso fundamental. 

Em nosso Portal da Transparência você 

pode acessar em detalhes toda prestação 

de contas, mês a mês, desde janeiro de 

2020. Cada contrato, cada centavo, de 

forma simples, direta e descomplicada. Secretário de Transparência, Fernando 

Torres explica que “o programa está 

pautado em princípios de probidade, 

eficiência, economicidade e transparência 

no uso dos recursos públicos, valorizando 

a ética e a democracia”.

Mais uma vez, o Podemos dá exemplo 

e inova com práticas para modernizar         

e melhorar o ambiente político brasileiro. 

Quanto mais bem informada, melhor a 

sociedade poderá fiscalizar o trabalho 

político. É isso que queremos. Por isso, o 

Podemos é tão diferente dos tradicionais 

partidos políticos brasileiros. Por isso 

estamos fazendo a diferença e mudando 

o Brasil para melhor com você. 

Vem com a gente. Juntos Podemos 

mudar o Brasil.

@podemos19 podemos.org.br
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     Com o maior programa de formação dentre as 

fundações partidárias do país, a Fundação Podemos 

nasceu para inspirar e formar lideranças políticas. 

Para isso, investe no que há de mais moderno     

para potencializar o senso crítico e a adesão 

política do cidadão. 

São 91 cursos nas áreas de Direito Público e Legislação, 

Estratégia Política, Gestão Pública Eficiente, 

Tecnologia e Transformação Digital, Comunicação 

Integrada e Inteligência Competitiva, Sustentabilidade 

e Novas Gerações, Ciência Política, Economia, História 

e Crítica do Pensamento Brasileiro.

“Ultrapassamos a marca de 2.700 alunos 

ativos na nossa plataforma”, vibra o presidente     

Ricardo Camargo. 

Cursos, debates e outros eventos da Fundação 

Podemos são gratuitos.

Acesse www.fundacaopodemos.org.br

FUNDAÇÃO 
PODEMOS: 

INSPIRAR 
E CRIAR 

LIDERANÇAS
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NO PODEMOS, VOCÊ TEM VOZ!
REPRESENTATIVIDADE:

     Estimular a participação e dar voz aos 

segmentos sociais do País. No Podemos, 

esse trabalho é organizado pela secretaria 

nacional de Setoriais, dirigida por        

Carlos Siegle. 

Ele destaca o protagonismo do Podemos 

Mulher, do Podemos Jovem e do Podemos 

Verde como exemplos bem-sucedidos 

de movimentos de base, com direções 

nacionalmente constituídas. Também cita 

o trabalho para o fortalecimento de outras 

frentes, como negros e pardos, idosos, 

PCDs, trabalhadores, LGBTQI+ e protetores 

dos animais, entre outros. 

“Estamos estimulando os Estados                 

a incluírem em suas executivas a existência 

de secretarias estaduais de setoriais, para 

que os segmentos tenham uma referência 

local de organização. Vamos promover 

debates e encontros de formação para 

que as futuras lideranças representem           

seus segmentos já nas eleições de 2022”, 

projeta Siegle.
@podemos19 podemos.org.br 27



LUGAR DE 
MULHER É NO 

PODEMOS

     A Resolução 01/2021, assinada pela 
presidente nacional do Podemos, deputada 
federal Renata Abreu (SP), determina           
a nomeação obrigatória das presidentes   
do Podemos Mulher nas comissões 
vigentes, definitivas ou provisórias do 
partido, sob pena de não serem deferidas, o 
que assegura a presença feminina em todos 
os órgãos do Podemos. 

Presidente nacional do Podemos Mulher, 
Marcia Pinheiro elogia: “Com essa resolução, 
nosso partido torna-se pioneiro em dar vez e 
voz às mulheres, mudando o cenário político 
e fazendo do Podemos Mulher o maior 
movimento político feminino do Brasil”.

@podemos19 podemos.org.br 29



     Em 2022, a Caravana da Juventude do 

Podemos Jovem vai chegar com força total 

às cinco regiões do País. 

Conforme seu presidente, Mazinho Miranda, 

o movimento vai dialogar com a juventude 

para que a nova geração ocupe cada vez 

mais espaços de representação na política, 

reivindique seus direitos e afirme o seu 

poder de transformar o País. 

A política feita da maneira correta e legítima 

faz a diferença para a população”, destaca 

Mazinho. 

Para o Podemos Jovem percorrer o Brasil, 

Mazinho definiu cinco vice-presidentes: 

Erico Martins dos Santos (Nordeste), Cirlene 

Fernandes (Norte), Dante dos Santos 

Menendez (Sul), Rodrigo Vianna (Sudeste) e 

Khristofer Riso (Centro-Oeste). 

PODEMOS 
JOVEM: 

CARAVANA DA 
JUVENTUDE 

PERCORRE O 
BRASIL 
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PREFEITURAS: 
JEITO PODEMOS 
DE GOVERNAR, 
AGIR  E DE FAZER

Foto: Prefeitura Municipal de São Luís do Maranhão.@podemos19 podemos.org.br
33

      São Luís, capital do Maranhão, além 

de ser terra de grandes escritores, como 

Aluísio Azevedo e Gonçalves Dias, agora 

é reconhecida no país também por ser a 

“Capital da Vacina” contra o coronavírus. 

Trabalho do Prefeito Eduardo Braide, do 

Podemos, que virou referência nacional. 

A cidade detém o maior índice de 

vacinação contra Covid entre as capitais 

brasileiras e foi a primeira a vacinar toda 

população maior de 12 anos. 

“Em um único dia, São Luís chegou a 

vacinar mais de 22 mil pessoas”, comemora 

Eduardo Braide.

Como se tudo isso não bastasse, São Luís saiu 

na frente também na aplicação da terceira 

dose. 

O prefeito Eduardo Braide, o Podemos e 

a Capital Brasileira da Vacina não perdem 

tempo quando o assunto é salvar vidas!



MOTIVOS 
PARA SER 

PODEMOS 
E JUNTOS 

MUDARMOS 
O BRASIL

Somos Independentes de Governos

Somos Fichas Limpas

Nem esquerda, nem direita, somos a 
favor do Brasil

Somos contra a polarização e 
radicalização da política, 
que atrasa o País

Defendemos mais transparência, 
participação e mais democracia direta

Somos o partido que mais 
cresce no Brasil

Já somos a terceira maior bancada 
do Senado Federal

Em 2020, crescemos mais de 700% 
em número de votos

Elegemos 103 prefeituras e 1.478 
vereadores em todo o País nas 
eleições de 2020

Combater a corrupção é prioridade
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Defendemos o Fim do Foro Privilegiado

Queremos a volta da prisão após 
condenação em segunda instância

Votamos contra o fundo eleitoral de R$ 
5,7 bilhões 

Votamos contra enfraquecer 
a Lei da Ficha Limpa 

Nossos líderes são exemplos de ética, 
honestidade e coragem

Único partido a adotar um efetivo 
Programa de Compliance e Integridade

Parlamentares premiados como 
melhores do Brasil e mais assíduos do 
Congresso

Único partido que disponibiliza toda 
prestação de contas mensal na internet

Nossos parlamentares renunciaram a 
diversos auxílios, cotas e aposentadoria 
especial, economizando milhões ao País

35
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O FUTURO 
DO BRASIL 
NAS MÃOS 
DE TODOS

É pelo nosso site ou pelo aplicativo 
PODEMOS 19, já disponível na 
Apple Store e no Google Play, que 
as pessoas poderão votar, debater 
e opinar sobre diferentes questões 
envolvendo os mais diversos temas. 
Isso sim é valorizar uma política de 
mais Democracia Direta.
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