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Comunicação
interna
Uma grande dificuldade
para colheita das
assinaturas de apoiamento
é o entendimento das
regras e normas da
justiça eleitoral, e seus
procedimentos.
Para que possamos ter um
time de enraizados voluntários
conscientes do conjunto de
regras e encaminhamentos
que a RAiZ fará durante o
processo estamos criando
três documentos com as
normas, regras, etc, explicadas
didaticamente, acompanhadas
de ilustrações, que estarão
disponíveis em nosso hotsite
para serem impressas.
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Comunicação externa.
1) Organização da Comunicação durante
a Campanha.
Cada estado e município, através de seus
círculos deverão indicar, se já não o tiverem,
um responsável, ou responsáveis, para
cuidar da comunicação e ser o contato com a
comunicação nacional, enviando nome, e-mail,
etc.

2) Criação de um Hotsite da Colheita de
Assinaturas conforme proposta piloto:
http://coletaraiz.weebly.com/
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Material para Campanha
Material específico para colheita de
assinaturas que estarão disponíveis no hotsite
para serem usados pelos estados e municípios.

Campanha de rua
Montagem de banquinhas para colheita de
MANIFESTO CIDADANISTA
assinaturas.
Sabemos que o sistema político no Brasil perdeu sua
legitimidade, pois não representa mais os interesses do
povo brasileiro. Mudam os rostos, partidos, siglas, mas,
com raras exceções, sempre para servir aos mesmos clãs
que mandam no país há muito tempo. Estamos indignados com as relações promíscuas entre uma casta econômica e a casta política, com nossa democracia ser sequestrada pelo dinheiro e corrompida pelo poder. No
entanto, este sistema não consegue curar a si próprio.
Seria querer que os ratos abandonassem a despensa por
vontade própria. Assim, o único caminho viável no momento é brasileiras e brasileiros comprometidos com o
Bem Comum tornarem-se maioria nas diversas instâncias do poder político.
Para isso estamos construindo a RAiZ - Movimento
Cidadanista, um novo tipo de partido político, um caminho para a atuação cidadã, e não um atalho para as castas dirigentes. Somos de todas as cores e identidades, gêneros e transgêneros, diversidade, mistura, inclusão, e não
paramos de chegar. Apresentamos nossos ideais na Carta
CIDADANISTA, escrita coletivamente, e aqui sintetizada.
Nosso objetivo é atender aos anseios genuínos de todas
as pessoas que acreditam que podemos reinventar nosso
país e tornar nossa sociedade mais humana, ética, solidária, inclusiva, justa, democrática e sustentável.

material de apoio básico:
banner, folder manifesto cidadanista.

Um PARTIDO-MOVIMENTO
Queremos reencantar a política, torná-la
apaixonante, algo que
toque o fundo de nossa alma e seja realizada com amor. Mais que
nunca, se quisermos enfrentar as contradições
do Sistema atual, há a necessidade de um Partido que também seja um Movimento, em que quaisquer cidadãs e cidadãos tenham capacidade e meios para interferir nos rumos da sociedade. E um Partido em Movimento, sempre se
reciclando, formado por sujeitos autônomos, potencializados em redes cidadãs, para elevarmos nossa democracia a
um outro patamar.
Façamos juntos, com poesia e disposição para a luta, articulando grupos e pessoas, movimentos e organizações, de
maneira criativa, libertária e otimista. Não será fácil, mas
nossa essência, nossos sonhos e nossa luta transformarão a
RAiZ numa árvore forte e inspiradora, em cuja sombra serão
acolhidos todos aqueles que acreditam que merecemos um
país muito melhor, que nos pertença de fato, e onde a gestão política seja efetivamente dedicada ao BEM COMUM.
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Para Semear
e Cultivar um
Novo Brasil

Venha nos conhecer em

www.raiz.org.br
Cadastre-se
e participe de um Círculo Cidadanista,
ou ajude a formar um na sua cidade, região ou bairro.

Seja você também um Cidadanista!
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Seminários de um dia,

para os estados e municípios,
com material de apoio (vídeo e material para
impressão),
ou

reunião em bairros

com apresentação e debate de apenas um tema
por vez.
A proposta desse seminário é que ele seja
composto de 5 vídeos palestras.
a) Teko Porã
b) Ubuntu
c) Ecossocialismo
d) Frentes Cidadãs
e) Partido Movimento
Para ajudar os enraizados a organizarem o
seminário estará disponível no hotsite um passo a
passo.
a) Como montar um evento público no Facebook
b) Como organizar o dia
c) Como dar prosseguimento pós seminário

Carta
Cidadanista
movimento cidadanista
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5) Eventos políticos-culturais
Reunir em um evento de colheita de
assinaturas da RAiZ, uma banda de rock,
um sambista, um grupo de hip hop,
alguém da MPB para um dia em prol da
RAiZ. Atos que tenham presença política
para explicar o que é a RAiZ e os princípios
norteadores do movimento, assim como
apresentar uma diversidade musical
expressiva.
Resultados esperados: Coleta de assinaturas
conscientes, apoio de grupos artísticos,
possibilidade de intercâmbio de artistas dentro
de um mesmo estado, ou até além, registro
dessas atividades com a cessão de imagem dos
artistas com o símbolo da RAiZ para difusão em
sites, impressos, outros convites e etc..
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6) Agência virtual voluntária
Onde possamos editar pequenos vídeos de
solicitação de apoiamento com base nacional e
que possamos incluir depoimentos de pessoas
que apoiam a RAiZ por questões territoriais e
identitárias.
Objetivo: Gerar conteúdo de difusão a respeito das
bases da RAiZ utilizando de ferramentas simples
de registro virtual (celulares, tablets, máquinas
fotográficas) tendo como abertura uma vinheta de
uns 15s e créditos finais, gerada e colocada online
a fim de que possa ser editada como um template.
Podemos aproveitar e fazer uma oficina para os
colegas entenderem o processo.

Esse material pode gerar memes para
divulgação nas redes sociais. Colocar fotos dos
apoiadores conforme arte.
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7) Modelos de materiais
(templates)
para serem criados pelos próprios
estados e municípios.
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