GUIA PRÁTICA PARA A
CONQUISTA DO VOTO
NO SEGUNDO TURNO

[OUTUBRO 2022]

9 PASSOS PARA
CONQUISTAR O VOTO:
1.

Escolha um ambiente onde vai se aplicar para a conquista do voto:
trabalho, escola, grupo social ou religioso, etc. Se não tem um
ambiente definido, considere esse “ambiente” sua lista de contatos ou
seu bairro.

2.

Faça, primeiro, um MAPEAMENTO dos líderes ou pessoas que mais
influenciam ou que têm ascendência nesse ambiente: quem votou em
Bolsonaro, Lula, outros candidatos, ou se absteve.

3.

Aborde PESSOALMENTE a aqueles que votaram em Bolsonaro e
convide-os a trabalhar com você para convencer outros do mesmo
ambiente. Integre eles em um grupo de w’app para se coordenarem.

4.

Aborde pessoalmente aqueles que votaram em outros candidatos ou
que não votaram. Pergunte, um a um, se já definiu em quem vai votar
no segundo turno.

5.

Se diz que votará no Bolsonaro, escute suas razões, parabenize, e
convide-o a trabalhar de forma organizada para ganhar outros votos.
Integre-o ao grupo de w’app.

6.

Se ele ainda não sabe em quem votará, pergunte por que razões está
indeciso e escute-o. Ofereça outra perspectiva que lhe permita
considerar votar em Bolsonaro.

7.

Ao terminar de abordar a lista que fez, no grupo que criou, junto
com as lideranças que integrou, faça um mapeamento da totalidade
dos membros do ambiente onde estão da mesma forma que no item
2.

8.

Dividam os nomes entre vocês e reiniciem o item 3. Se há pessoas que
queiram trabalhar na conquista do voto, integre-as no mesmo grupo
de w’app.

9.

Ao concluir nesse ambiente, você terá muitas pessoas motivadas no
seu grupo de w’app. Cada um deles pode escolher um NOVO
ambiente para conquistar o voto. Reinicie o processo no maior
número de ambientes e conquistemos a vitória no segundo turno.
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COMO CONVERSAR 7 PASSOS:
1. DIALOGUE PESSOALMENTE.

Conversar por w’app ou pelas redes sociais não basta. É
importante o ‘corpo a corpo’. Por respeito à pessoa com quem
falamos e porque é mais eficaz.

2. DIALOGUE DE VERDADE E ESCUTE.

Ouça as razões pelas quais o outro tem resistências para votar
em Bolsonaro. Não rebata. Escute. Se coloque genuinamente
na perspectiva do outro.

3. IDENTIFIQUE AS “DORES DO OUTRO”.

Veja quais são os motivos de rejeição a Bolsonaro mais
relevantes para ele. Indague o mesmo sobre Lula.

4. RECONHEÇA OS ERROS.

De forma clara, sem rebater nem justificar, aceite os erros do
presidente e do governo, suas limitações reais.

5. OFEREÇA UMA OUTRA PERSPECTIVA.

Sobre as “dores” que identificou como mais relevantes, ofereça
no diálogo uma outra perspectiva sobre o assunto com
informações fidedignas, não para minimizar as críticas mas
para fornecer dados que permitam ver o que o governo fez
efetivamente nessa matéria, ainda que com limitações. Isto
deve ser feito não como um debate, mas como uma conversa
sincera na qual, não queremos “ganhar”, mas levar luz.

6. MOSTRE O QUE ESTÁ EM JOGO.

Explique a importancia desta eleição e sua singularidade: Se
confrontam duas visões do Brasil completamente diferentes,
com consequências sérias para o país, para nossas famílias e
para as gerações mais novas. Mostre isso com exemplos, sem
exagerar. Não só das ameaças que Lula traz, mas das
possibilidades que um novo governo Bolsonaro oferece com
uma maioria no Congresso e o apoio popular.
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7.

SEJA EMOTIVO.

Convide a não se abster e a votar por Bolsonaro para evitar a
volta do Lula ao poder. Partilhe seus sentimentos de esperança
sobre a possibilidade de triunfo do presidente, apesar das
limitações dele, e da tristeza que sente de imaginar a volta de
tudo o que Lula representa.

O QUE “NÃO” FAZER:
1.

NÃO CONFUNDA DIÁLOGO COM MONÓLOGO

2.

NUNCA DIGA: “VOCÊ ESTA ERRADO”, MOSTRE
OUTRA PERSPECTIVA.

3.

NÃO MINTA NEM EXAGERE.

4.

NÃO FALE DE BOLSONARO COMO HOMEM
PERFEITO OU “MITO”.

5.

NÃO HUMILHE OU RIDICULARIZE.

6.

NÃO DESESPERE NEM DESANIME. SEJA PACIENTE.
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PELA VIDA,
A FAMÍLIA E AS LIBERDADES

[Detalhe dos azulejos da Igreja de São Francisco, na Pampulha]

