JUNTOS

PODEMOS

2022

“

NADA É
MAIS PODEROSO
IA
E
ID
A
M
U
E
U
Q
O
D
CU JO TEMPO
CHEGOU.

”

V IC TOR HUGO

JUNTOS
PODEMOS
MUDAR O

BRASIL

ÍNDICE
Carta da Presidente . ...........................................

07

Conheça o PODEMOS ........................................

08

O Brasil Mudou . . . . . . . ...........................................

10

Nem esquerda nem direita ...................................

12

O país que queremos ..........................................

14

Em apenas 5 anos . . ...........................................

16

Liderança no Senado ..........................................

18

Nossa Força na Câmara ......................................

20

Diferenciais do Partido ........................................

22

Perguntas mais frequentes ...................................

24

Nos acompanhe nas redes sociais .........................

26

PODEMOS em números .....................................

28

Venha ser parte do PODEMOS .............................

30

Assine o Manifesto . . ...........................................

31

Executiva Nacional . . . ..........................................

33

05

CARTA DA PRESIDENTE
Você sabia que o termo política nasceu na Grécia antiga? Politeia era a palavra
usada para se referir a tudo relacionado à polis (cidade-estado) e à vida em coletividade?
Assim nasceu a política, para cuidar da sociedade, na qual cada cidadão expressava
suas diferenças e seus conflitos para coletivamente buscar um caminho. Mas hoje, no
Brasil, quando falamos em política logo vem à mente o distanciamento, a indiferença e
o sentimento de decepção. Isso acontece nos Estados, na Capital nacional, nos partidos,
enfim, em tudo.
Pesquisa feita em 8 capitais durante os protestos de 2013 mostrou que 96% dos
participantes não eram filiados a partidos políticos; 89% não se sentiam representados
por qualquer legenda, e, muito embora as manifestações nas ruas tenham começado
por iniciativa de um coletivo popular, apenas 14% dos entrevistados disseram pertencer
a algum sindicato, entidade de classe ou a movimentos sociais ou estudantis. Isso significa
que a maioria de nossa população não se identifica com nenhum partido, e não quer
saber de que forma o governo governa, desde que não o atrapalhe. E mais chocante
ainda: 9 em cada 10 pessoas não acreditam que o Congresso as representa.
Essa é a nossa crise, esse é o Brasil de hoje. Mas, diferentemente do que tanto dizem por aí,
nossa crise política não é por falar, mas por não querer ouvir o povo. Quem, sinceramente,
está satisfeito? Esse é o Brasil que você, que trabalha honestamente, sempre sonhou?
O Brasil precisa do seu povo junto, em um movimento para lutar pelo nosso futuro.
Precisamos combater a velha política, exigir o direito de participar. Mais do que votar
nos pleitos eleitorais, a população deseja ajudar a decidir o futuro do País. Imagine uma
folha em branco esperando você escrever o futuro com o enredo de manifestações
nas ruas. Não é assim que se reconstrói essa Nação. O país se constrói trabalhando junto!
Por isso, estou aqui para te convidar a fazer parte de um mesmo movimento, da luta
do povo, com o povo e para o povo. Juntos, nós PODEMOS.
Chega de promessas! É hora de ver cada líder representando seu povo, resolvendo
problemas, trabalhando pela solução. Vamos unir os cidadãos e fortalecer nossa luta
pelo direito de decidirmos juntos. Vamos de porta a porta, nos bairros, em cada cidade.
Unidos, fazemos o melhor. Queremos ver esse país voltar a falar a verdade, ter mais
transparência, participação e democracia direta.
Se uma revolução faz uso dos homens, eu os convido a fazer parte da história. Hoje é
um dia para caminharmos rumo ao futuro do Brasil que queremos. Juntos somos
mais que um partido, mais do que um desejo, somos todos parte de um movimento.
Nem esquerda nem direita, mas PARA FRENTE, onde você faz parte e ajuda a decidir.
JUNTOS, acredite, PODEMOS MUDAR O BRASIL.

RENATA ABREU
DEPUTADA FEDERAL
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CONHEÇA O

PODEMOS
Um novo partido para mudar o Brasil

Diferente dos demais partidos,

que hoje se mobiliza em causas relacionadas ao

o PODEMOS é um partido-movimento que busca

seu cotidiano. Ao contrário dos partidos políticos

escutar as ruas, defender causas e decidir com você

estagnados em modelos do século passado,

o futuro do país. Somos o partido que mais cresceu

o PODEMOS é a opção para a grande maioria dos

em 2020 (aumento de 700% em votos nas últimas

brasileiros, que não tem preferência por partido

eleições), sem parlamentares acusados na Lava Jato,

algum, que acha que o sistema político atual é

o único partido que expulsou corruptos e o único

ineficiente e que precisa realmente mudar.

que defende mais democracia direta, para decidir
com você o que é o melhor para o País. Se os outros

Para isso, o PODEMOS defende que mudar o país

são mais do mesmo, aqui PODEMOS mudar o Brasil.

passa por mudar o sistema político, para que volte
a estar a serviço da nossa população. Mudar significa

O PODEMOS surgiu como uma resposta aos

corrigir os erros, incentivar acertos, mas sempre

brasileiros cansados de não serem representados

dividir com as pessoas as decisões do futuro do país.

na política. Um partido nem à esquerda nem à direita,

Seja com mais plebiscitos, veto popular ou com você

mas para andar para frente, que acredita que,

votando do seu celular. Com mais Transparência,

com mais transparência, mais participação e mais

mais Participação e mais Democracia Direta, vamos

democracia direta, vamos mudar de verdade o

mudar o país.

nosso país.

Entendendo o PODEMOS

O povo está cansado de não ser representado e

O PODEMOS surgiu em 2017, da refundação do PTN.

ainda pagar a conta. Chega do descaso, desse

Mais que um partido, mais do que um desejo,

abandono e da corrupção que colocou o país no

o PODEMOS faz parte de uma linha internacional

buraco.

que defende ouvir as ruas, defender causas e juntos
decidir o futuro da Nação. Um modelo que deixa a
antiga disputa entre esquerda e direita e opta por
ir para frente, para a cada dia dividir cada vez mais
as decisões do país com a população.
O PODEMOS é a resposta para essa geração que
entende que não é o jovem que não quer saber
da política, mas é a velha política que não sabe
falar com o jovem. Somos parte dessa sociedade

10
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Somos um partido diferente

Como
podemos
mudar
o Brasil?
01. Defendemos o Fim do Foro

Privilegiado para políticos e autoridades,
para combater a corrupção no país

02. Lutamos para garantir prisão após

condenação em 2ª instância, para combater
a impunidade

Para mudar a Nação:

03. Defendemos a volta da Operação

para que ele volte a servir a nossa população.

Lava Jato para continuar o combate
à corrupção

04. Defendemos que a corrupção

seja um crime hediondo, imprescritível
e inafiançável

05. Defendemos acelerar a vacinação

no país e incentivar a produção de vacinas
100% brasileiras

06. Apoiamos a continuidade do

Auxílio Emergencial até o Brasil vencer
a pandemia

Mudar o País passa por mudar o sistema político,
Isso acontece com políticas de mais transparência,
para combater desvios, mais participação das
pessoas e dividindo a decisão com mais democracia
direta, para juntos aprovarmos leis. Seja com uma
causa nas ruas, com novas leis no Congresso ou com
tecnologia para você votar diretamente do seu
celular, nós vamos, gradualmente, acabar com essa
velha política, banir os privilégios e substituir o atual
sistema, marcado pela corrupção e incompetência.
Em 10 anos, queremos ser uma Nação com um
projeto justo e transparente, e que represente
a vontade da sua gente. Um Brasil que faça jus a
sua grandeza, diversidade e história, servindo de
exemplo para o mundo.

07. Lutamos para reduzir a carga

tributária, a quantidade de impostos
e a burocracia

08. Apoiamos a ampliação do alcance
e do impacto da Lei da Ficha Limpa

09. Defendemos que a população tenha
o direito de demitir os maus políticos

10. Queremos plebiscitos e referendos

para ouvir a população em toda eleição
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O BRASIL

MUDOU
E procura uma resposta

Se durante 21 anos o Brasil viveu período

Não é por acaso que desde 2013 multidões saem

em que foi tirado do povo o direito de eleger seu

às ruas para protestar contra os desmandos da

presidente, de escolher seus governadores e até

velha política e a exigir o seu direito de participar

seus prefeitos... Se naquela época conhecemos

das grandes decisões do país. Não é por acaso a

a censura, tivemos prisões sem julgamento e até

polarização, a descrença do povo e o recorde de

torturas... Hoje, esse país ficou no passado, graças

não participação registrado nas últimas eleições.

ao povo, que foi às ruas exigir o seu direito de votar.
Quem nasceu nessa nova época aprendeu a

O mundo mudou, mas as instituições políticas

importância da política, do voto e, principalmente,

ainda não! Vivemos em um mundo globalizado,

a ouvir o que os protagonistas desta história têm

da informação em tempo real, das discussões nas

a dizer.

redes sociais, em que a demanda por mais transparência e mais participação é crescente. Tudo

Refizemos a Constituição em 1988, e o Brasil voltou

parece ser diferente, mas parece que as nossas

a ser uma democracia participativa, pelo menos no

instituições políticas, que nasceram no século 18,

nome. Em seu artigo 1º, a nossa Constituição garante

com as revoluções americana e francesa, ainda

que ‘todo o poder emana do povo’. Infelizmente,

não se adaptaram.

o que temos visto nestas últimas décadas é um hiato
crescente entre o povo e seus representantes.
Tivemos pacotes econômicos, momentos desastrosos, confisco, recessão e desemprego, alguma
esperança sim, mas também muita frustração.
Neste período pós-redemocratização, em que a
corrupção se institucionalizou, dois presidentes
sofreram impeachment e acompanhamos pelos
noticiários os escândalos que envolvem até hoje
quase todos os partidos da Nação. Não é à toa
que a grande maioria se sente traída e o ‘não me
representa’ tornou-se a melhor expressão da relação

O que
você acha?
Algum dia
voltaremos
a nos sentir
representados?

conflitante entre o povo e os políticos.

Como o sistema
pode melhorar?
10

Acreditamos em um Brasil melhor, que será a 4ª

“A indignação
está nas ruas,
as pessoas
querem mudar,
querem um
novo caminho”

maior economia do mundo. Acreditamos que podemos trocar a cultura da impunidade, dos privilégios
e da corrupção pelo trabalho, crescimento econômico e investimento em Saúde, Segurança Pública
e Educação. E, para isso acontecer, não falta muito:
a indignação está nas ruas, as pessoas querem
mudar, querem um novo caminho. Para nós, do
PODEMOS, a mudança não passa por trocar as
pessoas no poder, mas sim dar um novo poder
para as pessoas.
O Brasil quer mudar, e juntos PODEMOS. Passou da
hora de criarmos um jeito diferente de partido
político. Um partido político que sabe ouvir as ruas,
que decide junto com a população. Não temos

O PODEMOS surge como resposta a todos esses

a pretensão de saber tudo, nem de sermos uma

anseios do povo. Como nas manifestações da

vanguarda iluminada que conduz o povo. Queremos

Primavera Árabe de 2011 e nos protestos de 2013,

iniciar, dividindo com as pessoas, com mais democracia

os cidadãos não aceitam mais o papel de agentes

direta, a decisão do futuro do país.

passivos da política e querem ter voz nas decisões.
Queremos mais do que comentar sobre o governo
e mudar a cada quatro anos. Queremos ser parte,
debater, ajudar e decidir. Vamos deixar para trás as
crises política e econômica, esse período de atraso
na velha política, que nunca traz a solução para os
mesmos problemas, como corrupção, violência,
péssima qualidade dos serviços de Saúde e Educação.
O PODEMOS entende que não são as pessoas que
não querem saber de política, mas os partidos que
esqueceram das pessoas. Acreditamos que lado a
lado com a população, vamos conseguir superar
esse quadro. Como partido, precisamos ser agentes
de mudança, lutando por mais transparência,
exigindo mais participação e criando formas de

“Mais que
um partido,
somos um
movimento
para mudar
o Brasil.”

mais democracia direta para mudar a Nação.
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NEM ESQUERDA

NEM DIREITA
Resumo da ideologia do Partido

O que entendemos hoje por

O mundo mudou esse modelo de direita versus

esquerda e direita foi um conceito forjado durante as

esquerda e de capital versus proletariado para o

assembleias francesas do século 18, em uma época

nosso mundo conectado, onde as liberdades indivi-

onde a burguesia procurava, com o apoio da população

duais passam a ser expressadas em rede e as ideias

mais pobre, diminuir os poderes da nobreza e do clero.

em coletivo perdem o sentido. Tanto os modelos

Nessa assembleia, montada para criar uma Constituição,

ideológicos quanto a própria política não mais nos

as camadas mais ricas e mais pobres se mantinham

representam.

separadas, sentadas em lados opostos. O lado esquerdo
ficou associado às classes mais baixas, que lutavam

Esse é o paradigma da nova geração, da busca por

pelos direitos dos trabalhadores, e o direito, ao conser-

uma democracia de fato, do povo, pelo povo e para

vadorismo das elites, que defendiam o direito à

o povo, em que todos são ouvidos e o desejo da

propriedade e à proteção da liberdade individual.

maioria é respeitado.

Dentro dessa visão, ser de esquerda é lutar pela

Será que meu voto importa? Será que o Brasil pode

igualdade, pelos direitos de todos, dos trabalhadores

mudar? Sim, mas não nessa disputa entre direita e

e dos mais pobres, da promoção do bem-estar coletivo

esquerda. Precisamos ir para frente, e com mais

e da participação popular dos movimentos sociais e

transparência, mais participação e com mais demo-

minorias. Já a direita representa visão mais liberal,

cracia decidirmos o futuro do nosso país.

meritocrática e conservadora, que garante o direito à
propriedade e às liberdades individuais, a livre iniciativa
e o bem-estar de cada um.
Após a Segunda Guerra, com a derrota da Alemanha
nazista, os países capitalistas e socialistas dividiram
o mundo. Uma disputa de poder, de choque de ideologias políticas. De um lado, o azul dos Estados Unidos,
e do outro, o vermelho da antiga União Soviética.
Somente após a queda do Muro de Berlim, em 1989,
e a extinção da União Soviética, em 1991, acabou a
polarização entre esses países, e surgiu um novo cenário
político. Com ele, um vasto espectro de ideologias que,
apesar de muita teoria, não parece estar de acordo
com a diversidade política do século 21.
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O que
defendemos?
O PODEMOS difere de todos os demais partidos,
defende que somente mudaremos a Nação quando
a população participar e decidir no voto o futuro
do País. Se todo e qualquer poder emana do povo,
no PODEMOS defendemos que o povo é quem

O PODEMOS

DEFENDE

UM PAÍS COM

MAIS

TRANSPARÊNCIA

deve decidir.
Dessa forma, pouco importa se a proposta vem da
esquerda ou da direita, se um programa é mais de
direita ou mais ao centro. O que interessa é se você
participa ou não dessa decisão. Essa é a essência
do que defende o PODEMOS, um partido novo,
jovem, limpo, com exemplos de ações e propostas que
confirmam o compromisso com uma democracia mais
participativa, mais aberta, mais direta e mais presente
na vida de todos. Para o PODEMOS, seja de esquerda,
centro ou direita, se mantido o direito do voto, da
pluralidade de ideias e da liberdade de expressão,
estará garantido o principal: a democracia.
Somente um partido que nasce para defender causas
e ouvir as pessoas aceita, entende, incentiva e debate

O PODEMOS
QUER

MAIPIS
AÇÃO

PAR TIC

DAS PESSOAS

diferentes ideias para, junto com a população, decidir
o que é melhor para o nosso país.

Por isso, PODEMOS mudar o Brasil.

O PODEMOS

LU TA POR

MAISACIA

DEMOCR

DIRETA

O PAÍS QUE

QUEREMOS
Nosso projeto de Nação

Qual o futuro que queremos para
o Brasil? Como é o país que queremos viver? Que

Podemos ser a 4ª maior
economia do mundo

projeto de Nação defender? Essas são perguntas

Com melhor administração dos recursos públicos,

que, em meio à crise política, não querem calar.

que incluem medidas efetivas pelo fim da corrupção,

Estamos vivendo período de apatia social, de es-

privatização de estatais de segmentos não estra-

cândalos, de contraventores, do aparelhamento da

tégicos, incentivo ao empreendedorismo, através de

máquina pública, das velhas práticas paternalistas

minicréditos para empreendedores de baixa renda,

e da corrupção. Vivemos em ataque aos nossos

e menos impostos e burocracias para as empresas,

sonhos, à democracia e ao futuro da Nação. Para o

voltaremos a crescer, reduzindo impostos e gerando

PODEMOS, o passado e esse presente não podem

mais empregos e renda para todos. Até 2050,

ser o nosso futuro. E nós já iniciamos essa luta, unindo

queremos ser um país livre da dívida pública,

pessoas de valor, de coragem, para construir um

livre das amarras e trabalhando rumo ao topo

Brasil com mais Segurança, mais Saúde, mais Justiça

do desenvolvimento.

e mais Educação. Acredite, juntos PODEMOS.

Podemos erradicar
a corrupção no Brasil
O primeiro passo da mudança é alterar o sistema.
Precisamos dar fim à cultura da impunidade,
dos escândalos, dos corruptores. Vamos juntos
formar um país de servidores do povo, zelando pelo
correto uso do dinheiro público e, quando isso não
ocorrer, que se aplique o peso da lei. O desvio de
recursos financeiros deixará de ser prática comum,
porque transparência será a regra. Todas as
contas públicas, sem exceções, estarão abertas e
todos os contratos disponibilizados para que a
população fiscalize.
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Podemos ter um país
seguro e sem crime
Com mais transparência, mais trabalho e mais recursos, podemos investir na Segurança Pública,
com aumento da força policial aliado à implantação
de tecnologia de ponta para combate à criminalidade e redução dos índices de violência. Passou da
hora de dar um basta à cultura da impunidade e
da morosidade da Justiça, e que os condenados
trabalhem para pagar a conta de seus crimes.
Unidos, PODEMOS construir um país que dê
orgulho aos cidadãos.

Podemos educar melhor
todos os nossos filhos

é investir mais em pesquisa e em tecnologia,

“Com as
pessoas
certas no
lugar certo,
PODEMOS
sim mudar
esse Brasil.”

ampliando e qualificando as universidades e

Renata Abreu

Com o crescimento da economia e redução dos gastos
públicos, podemos investir 10% do PIB em Educação,
tendo como prioridades o Ensino Básico e o acesso
à informação. Precisamos melhorar a formação de
nossas crianças, qualificar os jovens e abandonar
esse modelo de escolas precárias, com métodos
ultrapassados e professores desvalorizados. Se o
primeiro passo é zerar o analfabetismo, o segundo
é garantir o acesso de todos ao ensino, e o terceiro

formando geradores de emprego e renda.

Podemos ser exemplo
de democracia
Tudo é possível, desde que haja mudança radical

Pública e a Educação e de ajustar a economia nos

em nosso sistema político, com corte de gastos,

trilhos do desenvolvimento. Chega de continuar

regras mais claras, mais transparência e sem privi-

no buraco em que a velha política colocou o Brasil.

légios. Esse é o caminho para evoluir o modelo
representativo, dividindo a cada dia as decisões

Esse é o PODEMOS. E esse é o país que queremos,

com a população. O novo Brasil precisa tanto de

com mais transparência, com mais participação

novos nomes e de novas ideias quanto de novas

dos brasileiros e mais democracia direta para mudar

formas de a população participar mais e fiscalizar

o país. Não nos falta ousadia para mudar tudo o

mais. E, juntamente com seus líderes, decidir mais,

que está errado, e temos a certeza que junto com

seja em plebiscitos, referendo, veto da população,

o povo vamos mudar o Brasil

recall dos maus políticos, voto pelo celular ou projetos de iniciativa popular pela internet. Queremos
um país em que a voz do povo seja ouvida e que
nossa democracia seja exemplo de governabilidade às demais nações.
Dando início a esse processo de mudanças que
o Brasil tanto precisa, o PODEMOS lançou pela
primeira vez, em 2018, um candidato à presidência
da República: o senador Alvaro Dias, exemplo de
honestidade, de coragem e de competência.
Candidatura que marcou o nome do PODEMOS
na sua missão de refazer o sistema político,
ultrapassado e corrompido, de garantir as reformas
necessárias, de melhorar a Saúde, a Segurança

15

EM APENAS

5 ANOS
Resumo dos fatos e feitos do PODEMOS

Há 5 anos nascia o PODEMOS, partido-movimento
que defende mais transparência, mais participação
das pessoas e mais democracia direta. Aqui uma
lista dos fatos e dos feitos que marcaram o início
do partido:

01. No dia 1º/7/2017, em Brasília, lideranças

nacionais como o senador Alvaro Dias se unem em
um grande movimento para criar o PODEMOS.

02. O PODEMOS nasce para defender o certo,

buscando um país com mais transparência e apoiando a Operação Lava Jato e o combate à corrupção.

03. Também é do PODEMOS a PEC 333/2017,

de autoria do senador Alvaro Dias, que põe fim ao
Foro Privilegiado para políticos e autoridades.

04. É do nosso senador Lasier Martins o projeto
para acabar com a impunidade e legitimar a prisão
após julgamento em segunda instância.

05. Lutamos para que a corrupção seja crime

hediondo no Brasil, de acordo com o PL 2310/ 2020
do deputado federal Léo Moraes.

06. Nós, do PODEMOS, defendemos o recall para

maus políticos, como apresentado na PEC da presidente do partido, deputada federal Renata Abreu.

07. O PODEMOS defende a redução de gastos

com o dinheiro público, e votou contra a criação
de mais ministérios.

08. Para combater a pandemia, lideramos na
Câmara a aprovação do projeto que permitiu a
compra de vacinas por estados e municípios.

09. Somos contra a criação de mais impostos,

contra a volta da velha CPMF e defendemos reduzir
a carga tributária e a burocracia para sobrar mais
dinheiro no bolso dos brasileiros.
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10. Foi o PODEMOS que derrubou a tarifa

do cheque especial que era cobrada de todos
os brasileiros.

11. Aprovamos a Lei da Importunação Sexual,

de autoria da nossa presidente Renata Abreu,
para combater à violência contra mulher.

12. Defendemos a internet como direito universal,
como proposto na PEC da presidente do partido,
deputada Renata Abreu.

13. Também é o PODEMOS o único partido

a lutar por mais democracia direta, defendendo
que você decida, no voto ou pelo celular, o futuro
do País.

ISSO TUDO
EM APENAS
5 ANOS
VOCÊ CONSEGUE
IMAGINAR AGORA
O QUE JUNTOS
AINDA VAMOS
FAZER PARA MUDAR
O NOSSO BRASIL?

14. Defendemos ainda a realização de plebiscitos e referendos em todas as eleições.

15. Em 2018 já mostramos força e coragem

ao lançar o nosso senador Alvaro Dias como
candidato à presidência do País.

16. Em 2020, crescemos mais de 700% em

número de votos, e elegemos 102 prefeitos e 1.473
vereadores em todo o país.

17. Na Câmara, somos 8 parlamentares na luta

para abrir o Parlamento para você participar.

18. No Senado, somos a terceira maior bancada,

com 8 senadores.

19. É do PODEMOS o prefeito com a maior
aprovação do Brasil, Igor Soares, reeleito com
98% dos votos em Itapevi (SP).
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LIDERANÇA

NO SENADO
A bancada do PODEMOS, liderada pelo senador
Alvaro Dias (PR), se tornou a 3ª maior do Senado.
Em razão desse crescimento, o partido indicou
o senador Lasier Martins (RS) para a segunda
vice-presidência da Casa.

TERCEIRA
MAIOR

ALVARO
DIAS

DO SENADO

Está no 4º mandato de senador e
é o atual líder do PODEMOS. Foi vereador,
deputado estadual, deputado federal e
governador do Paraná. Tem entre suas
principais bandeiras o combate à corrupção.
Foi candidato a presidente do Brasil
em 2018.

PR

ORIOVISTO
GUIMARÃES

Empresário, natural de Batatais (SP).
Foi um dos fundadores, em 1972,
do Curso Positivo, que teve muito
sucesso em Curitiba e se tornou um
conglomerado na área de Educação.
É ex-presidente do Grupo Positivo
e ex-reitor da Universidade Positivo.
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FLÁVIO
ARNS

Formado em Letras, já foi
vice-governador do Paraná,
secretário da Educação e
deputado federal. O senador
possui trabalho consistente
na defesa dos direitos das
pessoas com deficiência.

RN

CE
EDUARDO
GIRÃO

STYVENSON
VALENTIM

Recebeu 745.827 votos e elegeu-se
senador pelo Rio Grande do Norte.
Suas bandeiras são Educação de
qualidade, Segurança Pública com
efetividade, Assistência Social aos
mais necessitados e Reforma Política.

Nascido em Fortaleza, é empresário nas
áreas de hotelaria, transporte de valores
e segurança privada. Dentre as suas
propostas, encontra-se a redução do
número de deputados federais,
de 513 para 300, objetivando gerar,
assim, economia aos contribuintes.

GO
JORGE
KAJURU

Jorge Kajuru atuou no jornalismo
esportivo e em denúncias relacionadas
à gestão pública. Trabalha pela redução
de benefícios dos parlamentares e
por mais investimentos em Educação.
Também defende a revitalização
dos rios Araguaia e Tocantins.

ES

RS
LASIER
MARTINS

Jornalista e
senador em
primeiro mandato. Tem tido atuação
coerente ao prometido na campanha
eleitoral, pautada pelo respeito ao
dinheiro público, por transparência,
pelo combate à corrupção e pela
defesa da sociedade.

MARCOS
DO VAL

É natural de Vitória/ES
e em 2018 foi eleito senador pela 1ª vez.
É vice-presidente da Subcomissão
Permanente de Esporte, Educação
Física e Formação de Categorias de
Base e da Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional.
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NOSSA FORÇA

NA CÂMARA

�

Um partido-movimento que luta para devolver
à população o direito de participar das principais
decisões do País, com 8 deputados federais
trabalhando por você.

MG
IGOR
TIMO

R
PARA DEFENDE
O BRASIL

Líder da bancada, foi eleito
deputado federal com
60.509 votos. Empreendedor,
defende a educação técnica
na formação da mão de obra
qualificada, o crescimento e
fortalecimento da agricultura
familiar e o meio ambiente.

RO
LÉO
MORAES
Formado em Direito, foi vereador e
deputado estadual. Eleito deputado
federal em 2018 com votação histórica
no estado de Rondônia. Bandeiras:
combate à corrupção, fim da impunidade
e dos privilégios, geração de empregos
e inclusão. Premiado como o melhor
parlamentar das regiões Norte e
Nordeste, pelo Ranking dos Políticos.
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SP
RENATA
ABREU

É mãe, advogada,
empresária, presidente
nacional do PODEMOS e
deputada federal por São Paulo.
Defende a bandeira da educação
e o direito das mulheres. Reeleita
em 2018 com 161.239 mil votos.

TO
TIAGO
DIMAS

PE
RICARDO
TEOBALDO

Deputado federal mais votado do Tocantins,
em 2018, é empresário e luta pela
geração de emprego e renda, inovação e
tecnologia, sobretudo no desenvolvimento
de startups. Trabalha pelos direitos dos
autistas e dos consumidores e no fomento
à agricultura familiar.

Em 2002, foi eleito deputado estadual
com 40.124 votos. Em 2008, venceu a
eleição para prefeito de Limoeiro,
tendo sido reeleito em 2012. Elegeu-se
deputado federal em 2014, e reeleito
em 2018, com 73.551 votos.

BA
RAIMUNDO
COSTA

Iniciou na pesca aos 14 anos e luta pela
categoria. Formado em contabilidade e
administração de empresas, foi presidente
da Federação de Pescadores do Estado da
Bahia (FEPESBA) e vereador de Valença (BA)
por seis mandatos. Eleito deputado
federal em 2018, tem como principais
bandeiras a pesca artesanal, aquicultura
e agricultura.

RS
MAURÍCIO
DZIEDRICKI

Advogado,
foi deputado estadual, vereador mais
votado do Rio Grande do Sul em 2008
e Secretário de Estado da Economia
Solidária do RS. Prioriza o diálogo
e transparência, estabelecendo um
relacionamento direto com as pessoas.
Foi eleito deputado federal com 83 mil votos.

SC
RODRIGO
COELHO

Formado em Direito, foi vice-prefeito
de Joinville (2013/2016); e Presidente
da Fundação de Cultura de Joinville.
Eleito vereador em 2016 e deputado
federal em 2018. Em 2019, foi premiado
como um dos 15 melhores parlamentares
do país.
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DIFERENCIAIS

DO PARTIDO
10 razões para você estar no PODEMOS

Um partido ficha limpa
O PODEMOS é um partido limpo, nenhum integrante investigado pela Lava Jato, nem condenado
por corrupção. Somos o único partido que tem
tolerância zero com a corrupção. Somos o partido
autor dos projetos para prisão após condenação em
2ª instância, recall de maus políticos e fim do foro
privilegiado para políticos e autoridades.

Independente
do governo
O PODEMOS é um partido-movimento que nasceu
para defender causas de interesse da população.
Seja quem for que está à frente do governo, o nosso
compromisso é com o povo. Por isso, a nossa posição
em relação a qualquer governo, incluindo o de
Bolsonaro, é de independência. O partido se propõe
a ajudar, respeitando a liberdade individual e consultando o cidadão em tudo o que for importante para
o País.

Que expulsa corruptos
Enquanto outros escondem nomes, fomos exemplo
ao expulsar deputados investigados e coniventes com
a corrupção. Como sempre diz o senador Alvaro Dias,
não existe pior crime à Nação do que a corrupção.

Queremos mudar
o sistema
O Brasil não precisa de uma nova pessoa no Poder,
precisa sim dar um novo poder às pessoas. É nisso
que acreditamos. Para mudar esse sistema, precisamos
acabar com privilégios, combater a impunidade, ter
transparência nos contratos públicos e, principalmente, incluir mais práticas de democracia direta no dia
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a dia, para dividir a decisão com a nossa população.

Nem à esquerda
nem à direita
Nem esquerda nem direita, o PODEMOS é o único
partido do Brasil que defende ir para a frente, com
mais democracia, para decidir o futuro do Brasil.
Ouvimos as ruas, decidimos voto por aplicativos,
defendemos causas, tudo pela luta de dividir a cada
dia com a população as principais decisões do País.

Defendemos mais
transparência
Todo eleitor tem o direito de saber como o mandato
de seu representante está sendo exercido, fiscalizando e avaliando as decisões. No PODEMOS,
você acompanha de perto as propostas, causas e
bandeiras, interagindo com seu parlamentar e com
o partido. Mais transparência é mostrar a verdade,
defender o correto, é combater a corrupção e dar
mais acesso à informação.

Queremos mais
a sua participação
É muito importante aproximar o Estado das pessoas.
A participação é o que dá sentido à democracia.
Todo cidadão, melhor do que seus representantes,
conhece as reais necessidades do seu dia a dia.
Por isso, defendemos, como forma de aprimorar
a tomada de decisões, a oportunidade de você
encaminhar propostas aos parlamentares, defender
pautas, lutar por sua causa, transformar essa luta
em projeto de lei e, assim, participar da construção
do futuro da Nação.

10 MOTIVOS
Lutamos por mais
democracia direta
Defender mais democracia direta significa lutar
pelo direito da população. Queremos que você,
no dia a dia, participe amplamente da democracia,
e não apenas nos dias de eleição. No PODEMOS,
a decisão é dividida com o cidadão, que manifesta
seu voto à bancada, participa das pautas e decide
pelo aplicativo sobre leis e projetos.

Com líderes que
nos inspiram
Enquanto outros partidos escondem nomes,
o PODEMOS tem bons exemplos de luta,
de honestidade, de coragem e de competência.
Nomes capazes de propor projetos para acabar
com Foro Privilegiado de políticos e autoridades,
garantir a prisão após condenação em segunda
instância, e defender recall de maus políticos e
plebiscitos em cada eleição.

Porque aqui,
juntos, PODEMOS
O PODEMOS surgiu como resposta aos brasileiros
cansados da velha política, somos o único partido
a ouvir as ruas, a defender mais transparência,
mais participação e mais democracia. Seja no
seu celular, seja na hora de votar, ou mesmo em
uma causa, somente no PODEMOS você ajuda
os deputados a decidirem o voto. Somente aqui
as pessoas têm o direito de aprovar leis, e de decidir
no voto, com plebiscitos e referendos, o futuro
do país. Somente aqui, PODEMOS.

01. Porque somos FICHA LIMPA
02. Porque somos

independentes do governo

03. Porque expulsamos
políticos corruptos

04. Porque queremos mudar
o atual sistema

05. Porque não somos nem
esquerda nem direita

06. Porque defendemos
mais transparência

07. Porque queremos
mais participação

08. Porque lutamos por

mais democracia direta

09. Porque temos líderes
que são exemplos

10. Porque aqui,

juntos, Podemos

PERGUNTAS MAIS

FREQUENTES
Principais questionamentos ao partido

01. Vocês são de esquerda,

O mundo mudou e mais Democracia Direta é

Não somos esquerda, nem centro nem direita,

a orientação do voto dos deputados ou plebiscitos

somos a favor de ir para frente, com a população

em cada eleição.

centro ou direita?

o caminho, seja com o recall de maus políticos,

nos ajudando a decidir as pautas mais importantes
para o atual momento e para o futuro do País.

05. O PODEMOS é a favor
das Reformas?

02. O que defende

O Brasil precisa realizar grandes reformas. As refor-

Diferentemente dos velhos partidos, aqui lutamos

para a construção de um Estado mais eficiente e

por mais transparência para mostrar a verdade,

para a garantia de prestação de serviço com mais

mais participação das pessoas e mais ações prá-

qualidade aos brasileiros. Essas medidas são fun-

ticas de democracia direta para mudar o Brasil.

damentais para a retomada dos investimentos e

Sejam quais forem as suas ideias, propostas, lado ou

crescimento do Brasil.

o PODEMOS?

mas Administrativa e Tributária são fundamentais

opinião, nossa luta é ter as pessoas decidindo o país.

03. O que defendem como

06. Quais são as prioridades
do partido?

mais Transparência?

O PODEMOS, ouvindo as ruas, tem como priori-

Transparência é mais do que acesso às contas, é

dade no Congresso Nacional a defesa da Operação

facilitar o entendimento, mostrar contratos, lutar pelo

Lava Jato, que está sob permanente ataque; a luta

que é certo e combater a corrupção. Imagine todos

pelo fim do foro privilegiado no país, a Reforma

os contratos públicos abertos para consulta, audi-

Tributária; a prisão de condenados em segunda

toria da dívida externa, caixa preta do BNDES ou

instância e o apoio à agenda econômica para o

prender todos os que cometem crimes contra o

desenvolvimento do país, geração de empregos

patrimônio público. Queremos a verdade, limpa e

e redução das desigualdades. Para 2021, superado

aberta para todos.

alguns desses pontos, entendemos que as ações
por mais transparência e a abertura do Parlamento

04. O que significa defender
a Democracia Direta?

Entendemos que a verdadeira definição da palavra
democracia é dividir gradualmente a decisão com
o povo. Defendemos ampliar a democracia atual
para fortalecer cada vez mais a participação do
cidadão nas principais decisões do País.
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para mais participação das pessoas são principais.

07. Qual a posição do partido
sobre o governo?

Somos independentes, vamos votar sempre a favor
dos projetos e das reformas que são boas para o
Brasil. Por exemplo, aprovamos por unanimidade
o processo de impeachment da ex-presidente
Dilma Rousseff, também fomos contra a criação
de ministérios e da retirada do Coaf do Ministério
da Justiça e defendemos aumento real do salário
mínimo, contrariando o governo.

08. O que difere o partido de
todos os demais?

Em apenas 5 anos, reunimos 8 deputados na
Câmara, nos tornamos a terceira maior bancada
do Senado, com 8 parlamentares, e registramos
crescimento de 700% nos votos nas últimas
eleições. Enquanto os velhos partidos não conversam mais com as ruas, estamos crescendo por
defender o direito de o povo ter mais acesso às
contas e contratos públicos, mais participação na
política e poder decidir, além do voto eleitoral,
o futuro do país.

09. Onde o partido
quer chegar?

Queremos mudar o sistema político, resolver essa
crise de representatividade, erradicar a corrupção
e ter a população ajudando a decidir as principais
questões do nosso Brasil. Somente assim, vamos
construir um País melhor para os brasileiros.

10. Como explicar o partido
em um parágrafo?

O PODEMOS é a evolução política. Somos um
partido-movimento que defende, com mais
transparência, mais participação e mais ações de
democracia direta, dividir com a nossa população
as escolhas para o Brasil.
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NOS ACOMPANHE NAS

REDES SOCIAIS
/PODEMOS19

Jeronima Aparecida Borges Leal

Apoiado. O Podemos pelo que tenho visto
pode se tornar o partido das pessoas de
bem desse país
Curtir • Responder

Diogo Henrique Souza Barbosa
Parabéns senadores do Paraná
Curtir • Responder

Marcio Joel Ferreira Que diferença, 3

pessoas que vão trabalhar para o bem do
nosso estado e com certeza do Brasil todo
Curtir • Responder

Toninho Feldmann Juntos PODEMOS mais. Assim vai se constituindo um
partido, com convicções, muito diálogo e defesa das pautas que estão nas
ruas e na boca do povo.
Curtir • Responder

Rodrigo Silva ... Sempre podemos ...
Curtir • Responder

Podemos 19 Sim Rodrigo Silva
#juntospodemos

Curtir • Responder
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Benedito Ribeiro Podemos sim, eu acredito
que podemos mudar esta historia pra
uma melhor
Curtir • Responder

Alexandre Diniz O Podemos eh o partido
político que veio para reconstruir o Brasil
Curtir • Responder

Vinicius Wesley Agora sim estamos bem representados! Bom trabalho!
Curtir • Responder

Cibele Massa Podemos

Partido pensante e unido.
Arrasou!!!
Curtir • Responder

Tí Nazaré Gentil Junior Eu posso.....e
juntos nós podemos.....vamos que vamos
Curtir • Responder

Fernando Côrtes Somos todos
PODEMOS.

Curtir • Responder

Sandro Ribeiro Pires Maravilhosamente o
podemos é um movimento inteligente...
Sempre colocando o povo em primeiro
lugar.
Curtir • Responder
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PODEMOS

EM NÚMEROS

11
3º
8
8
24
1473

MILHÕES DE VOTOS
MAIOR DO SENADO
SENADORES
DEPUTADOS FEDERAIS
DEPUTADOS ESTADUAIS
VEREADORES NO PAÍS

102 PREFEITOS
MAIS DE
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2000 DIRETÓRIOS NO BRASIL

BANCADA QUE TRABALHA
DEPUTADOS E SENADORES DO PODEMOS
PREMIADOS PELO CONGRESSO EM FOCO,
ELAS NA POLÍTICA E RANKING DOS POLÍTICOS

CATEGORIAS
FICHA LIMPA
COMBATE À
CORRUPÇÃO
FIM DOS
PRIVILÉGIOS
MAIS ASSÍDUOS
RESPONSABILIDADE
NO USO DE RECURSOS
PÚBLICOS
MAIOR ECONOMIA
DE RECURSOS
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VENHA SER PARTE

DO PODEMOS
Acompanhe o PODEMOS nas redes.
Venha fazer parte desta renovação com a gente.
Acesse, curta e compartilhe. Sua participação nos
move para a mudança.

/PODEMOS19
Para estar atualizado:

(61) 98587-1919
Para votar:

APP - PODEMOS

JUNTOS@PODEMOS.ORG.BR

PODEMOS.ORG.BR
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ASSINE O MANIFESTO
QUERO FAZER DESSA INDIGNAÇÃO A MUDANÇA
Sou BRASILEIRO, sou do país que venceu a insuperável inflação, que iniciou a redução das
desigualdades, que conhece o crescimento econômico, mas ainda se arrasta na corrupção,
na falta de vergonha, nos aproveitadores e na velha política, que finge não me escutar.
Brasil, uma das maiores economias do mundo. Vivo neste país de virtudes, paralisado em um
sistema político que parece ter me esquecido. Somos campeões em escândalos, recordistas
na ineficiência pública, contraventores de princípios para todos aqueles que trabalham
honestamente acreditando que em nosso país se pode vencer.
Sou desse Brasil, mas da parte que está nas ruas, com um grito que ecoa desde as margens
do Ipiranga, das DIRETAS de 1984, dos protestos de cara pintada de 1992, das assinaturas do
Ficha Limpa e das manifestações de 2013.
Aos que fingem não ouvir, nada e nem ninguém abala a esperança que acende minha alma.
Está aqui mais um filho teu que não foge à luta, um dos que acredita em você e sabe que
juntos podemos virar esse jogo.
Me pergunto: até quando vamos deixar o desejo do povo curvado por disputas e barganhas?
Fragilizado por interesses? Até quando vamos aceitar ouvir uma minoria, pouco representativa,
preocupada apenas em se manter no poder? Basta! Sou brasileiro, não quero mais outra Copa,
quero é vencer nas ruas. Quero transformar toda essa indignação em mudança, quero uma
nova política, quero voltar a ter orgulho e me sentir representado.
Por um país do povo, com o povo e para o povo, com um sistema político que fale com a maioria,
que valorize a virtude pública e a justiça social. Vamos fazer esse Brasil voltar a tomar suas
decisões, curar essa surdez das instituições e tomar de vez as chaves das velhas portas
que ainda tentam nos aprisionar. Se nunca antes na história deste país estive tão descontente,
se não me faz parte esse pessimismo que parece contagiar a Nação, se nem mesmo essa
sensação de impotência me abala e se nada e nem ninguém consegue apagar a esperança
que acende minha alma brasileira, acredite, podemos.
Quero hoje o que pedimos há 30 anos! Um Brasil com mais transparência, mais participação e
mais democracia direta. Quero um novo nome para nosso futuro, uma nova resposta ao jovem
que ainda acredita, uma nova bandeira para os trabalhadores sem partido, um fim ao silêncio
dos bons e dos honestos. Quero hoje, quero agora! Vamos juntos reescrever toda essa história.
Eu quero fazer parte, ser desse movimento, dessa multidão que, com gritos, vai acordar de
vez esse gigante dizendo: JUNTOS, PODEMOS MUDAR O BRASIL.

Assinado por,
______________________________, com orgulho, um brasileiro.

EXECUTIVA

NACIONAL
RENATA HELLMEISTER DE ABREU

JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA MELO

PRESIDENTE

TESOUREIRO-GERAL

EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES

MURILO ALVES DE OLIVEIRA

1º VICE-PRESIDENTE

TESOUREIRO ADJUNTO

THIAGO MARTINS MILHIM

PEDRO PAULO CORINO DA FONSECA

2º VICE-PRESIDENTE

1º VOGAL

ALFREDO MARTINS CORREIA

FABRÍCIO MENEZES MARCOLINO

3º VICE-PRESIDENTE

2º VOGAL

LUIZ CLAUDIO FREIRE DE SOUZA FRANÇA

JOÃO DARCIO RIBAMAR SACCHI

SECRETÁRIO-GERAL

3º VOGAL

FELIPE CORTES BEZERRA

FELIPE AUGUSTO MADRUGA DE SOUSA

1º SECRETÁRIO

4º VOGAL

ADRIANO STEFANNI DA SILVA BARBOSA

MÁRCIA MARTINS PEREIRA CRAVO

2º SECRETÁRIO

5º VOGAL

GUSTAVO SILVA CASTRO

ALVARO FERNANDES DIAS

3º SECRETÁRIO

LÍDER DO SENADO FEDERAL

RICARDO COSTA FRANCO DE CAMARGO

IGOR TIMO

4º SECRETÁRIO

LÍDER DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

KÁTIA CRISTINA DO NASCIMENTO
5º SECRETÁRIO
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