Prezados(a),
Desde o ano passado estamos executando a Campanha Ficha Limpa, que apresentará ao
Congresso Nacional o novo Projeto de Lei de iniciativa popular que trata da vida pregressa dos
candidatos.
Superamos muitas barreiras até atingir um milhão de assinaturas. Agora precisamos concluir
nossas atividades de coleta, obtendo as 300 mil assinaturas que ainda faltam.
Para isso estamos convidando todas as organizações e redes que participam ou apóiam o
Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral (MCCE) para que centrem todos os seus esforços
a fim de promoverem uma ampla coleta de assinaturas entre os dias 7 de agosto e 7 de
setembro, remetendo todo o obtido ao Movimento até o dia 9 de setembro.
É a etapa “300 em 30” da Campanha Ficha Limpa (300 mil assinaturas em 30 dias). É
importante que todos/as construam uma agenda focada na coleta de assinaturas e enviem para o
Comitê Nacional, pelo email: comunicacaomcce@gmail.com, os eventos programados para
esses dias.
Lembramos que, na falta do título de eleitor, coletem as assinaturas com o nome completo e a
data de nascimento que o MCCE se responsabilizará por preencher os dados do título que
faltem.
Temos contado desde o início com a colaboração de vocês. O momento agora nos demanda um
empenho ainda mais obstinado, a fim de que possamos de fato levar o Parlamento a cumprir seu
dever constitucional, editando a lei que limitará a candidatura de pessoas marcadas pelo notório
envolvimento com o desvio de verbas e outros crimes graves. Situações estas que têm como
vítimas as parcelas majoritárias da população que necessitam do fortalecimento das políticas
públicas.
Um cordial abraço,

Márlon Reis
Abramppe

Carlos Alves Moura
CBJP

Jovita José Rosa
UNASUS

Augusto de Miranda
IFC
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Segue abaixo um roteiro com três sugestões para mobilização:
Etapa 300 em 30 da Campanha Ficha Limpa
300 mil assinaturas em 30 dias (07 de agosto a 07 de setembro de 2009)
A REAÇÃO COMEÇOU!
1.
Coleta em espaços públicos e organizações sociais
Uma estratégia segura para obtenção de grande número de assinaturas consiste na visita a
universidades, fábricas, CEFETs, igrejas etc. Visites esses lugares, deixe ali os formulários explicando os
objetivos da campanha e marque data para voltar para recolher. Mas atenção: busque sempre alguém
responsável por garantir a arrecadação das assinaturas, cobrando a devolução dos formulários. Se você
só distribuir formulários sem que alguém fique responsável pela mobilização dificilmente conseguirá um
número significativo de assinaturas.
Procure se articular com lideranças da comunidade tais como padres, pastores, lideranças comunitárias,
dirigentes sindicais, diretores de escola, reitores, presidentes de diretórios e centros acadêmicos,
membros da maçonaria, Rotary e Lions Club etc. São bons parceiros e pessoas capazes de mobilizar o
apoio de que necessitamos.
2.
Auxílio de lideranças políticas
Alguns prefeitos, vereadores e deputados já anunciaram apoio à campanha e estão coletando assinaturas.
Procure as lideranças políticas do seu município sem fazer opção pelo partido A ou B. Quem quiser ajudar
será sempre bem-vindo. Nossa luta é pela edificação de novos padrões éticos e não pela hegemonia de
uma bandeira partidária. É claro que não vamos procurar pessoas de imagem associada à corrupção, mas
a rigor elas dificilmente vão querer ajudar uma campanha que porá fim ao seu “reinado”. Eles são líderes e
possuem diversos apoiadores. Se quiserem podem contribuir com muitas assinaturas. Conhecemos
experiências de prefeitos que estão pedindo a todos que colaborem.
3.
Organização de eventos
É sempre interessante participar de eventos com a coleta de assinaturas ou até mesmo organizá-los para
esse fim.
No primeiro caso, podemos conversar com os organizadores de encontros, retiros, acampamentos
religiosos, seminários e congressos, propondo-lhes a abertura de algum espaço para a divulgação da
campanha. Depois é só coletar com os voluntários as assinaturas dos presentes ou pedir aos promotores
do evento que se encarreguem dessa coleta.
Sobre a organização de eventos surgiram idéias de shows, partidas de futebol e até uma “feijoada da ficha
limpa”, em que o ingresso seria certo número de assinaturas para a nossa campanha. Para organizar
esses eventos é preciso contar com o apoio de organizações ou empresas que se predisponham a
patrocinar as atividades. Depois é só distribuir antecipadamente os formulários da campanha, que
devidamente preenchidos servirão como ingresso.

Abong •Abramppe •Ajufe •AJD •AMB •Ampasa •Anamatra •ANPR •ANPT •APCF •Bahá’i •Cáritas Brasileira •CBJP •CFC
CFF •Coffito •CNBB •CNS •CNTE •Confea •Cofen •Conam •Conamp •Conic •Contag •Conter •Criscor •CUT •Fenafisco
Fenaj •Fisenge •FNP •Ibase •IFC •Inesc •Instituto Ethos •MPD •OAB •Rits •Unafisco Sindical •Unasus •Voto Consciente

