
Comitês estaduais devem garantir os materiais e a organização do plebisCito
Os comitês estaduais da Campanha e as seções estaduais da CSP Conlutas são fudamentais para garantir a organização do plebiscito.
As principais tarefas incluem garantir a reprodução dos materiais, planejar e coordenar a realização do plebiscito nas regiões e garantir o 

contato com a coordenação nacional.
As secretarias estaduais da Central devem designar pelo menos um(a) responsável pela organização do plebiscito no Estado, que mante-

nha contato permanente com a Secretaria Executiva da Central.
É muito importante que todas as informações sejam enviadas para a coordenação, alimentem as páginas do blog da campanha e da CSP 

Conlutas, ajudando a disseminar as informações e fortalecer o plebiscito.
a pergunta do plebisCito É “Você é a favor do investimento de 10% do Produto Interno Bruto do Brasil para a educação pública já?“ 

Alguns comitês introduzirão uma segunda pergunta na cédula.
Não se esqueça de pedir a todos(as) que assinem a lista de presença e anotem o número de um documento de identidade. Isso é muito 

importante.
 Como deve ser Feita a Coleta dos votos?
Nos dias de votação deve ser feita uma boa divulgação do plebiscito para que o máximo de pessoas vote. Coloque cartazes no local, dis-

tribua os panfletos. Se for uma escola percorra as salas de aula. Se for uma praça, feira livre ou outro local público, megafones e carros de som 
podem ser muito úteis para divulgar o plebiscito.

Divida tarefas ente os membros do comitê: alguns distribuem os panfletos e convocam para votar; outros serão os mesários, coletam os 
votos e as assinaturas na lista.

 
lanCe o plebisCito em seu estado

Os comitês estaduais devem organizar alguma atividade pública para marcar o lançamento ou o início do plebiscito. É necessário divulgar 
essa atividade, convocar a imprensa, enfim, dar visibilidade à campanha.

O Comitê Executivo Nacional da Campanha reunido no último dia 24, no Rio de Janeiro, aprovou a realização do plebiscito nacional de 
6 de novembro a 6 de dezembro. Ou seja, a votação nacional começou neste domingo.

Agora é hora de arregaçar as mangas e garantir a coleta dos votos. Vamos debater com os trabalhadores, estudantes, com o movimento 
popular a importância de exigir 10% do PIB para a Educação Pública já. Vamos votar SIM!

Escolas, universidades, locais de trabalho, comunidades, praças públicas. Todo lugar pode ser um local de votação. Basta organizar!

Informativo quinzenal especial
Novembro de 2011

Foi dada a largada para o 
Plebiscito Nacional pelos 10% do 
PIB para a Educação Pública, já!

Já iniciou a votação do plebiscito 
pela educação pública de qualidade

Eu voto sim!



COMO FAÇO PARA ORGANIZAR UM COMITÊ?
Qualquer local pode se transformar num comitê. O papel do comitê é servir para a divulgação do plebiscito, entrega dos ma-

teriais, organização, centralização da coleta dos votos. O comitê pode funcionar no sindicato, na escola, no Centro Acadêmico, 
na igreja, na associação de moradores ou mesmo numa casa, na garagem. Nesse local devem estar disponíveis os materiais para 
a coleta dos votos (cartaz, cédulas, atas, listas de presença).

Reúna as pessoas interessadas e organize a coleta nos locais de trabalho, moradia e nas escolas.
Uma iniciativa importante dos comitês é organizar a coleta em concentrações populares: praças, feiras, estações de ônibus e 

trens, por exemplo.
O Comitê Nacional está produzindo um vídeo, que servirá para a divulgação do plebiscito. Em breve, você poderá baixar o 

vídeo pela internet nos endereços: dezporcentoja.blogspot.com e www.cspconlutas.org.br.  É um bom material para animar as 
reuniões dos comitês e pode ser reproduzido nos dias de coleta também.
 

ONDE CONSIGO OS MATERIAIS DA CAMPANHA?
Os materiais da campanha podem ser retirados nos comitês ou baixados da internet, nos seguintes endereços: 

dezporcentoja.blogspot.com e www.cspconlutas.org.br.
Nesses endereços você encontra: os modelos de cédula de votação, atas, listas de presença e cartaz.
As urnas podem ser pedidas nos comitês, que podem solicitar ao TRE. Mas não tem nenhum problema serem improvisadas 

com caixas de papelão ou caixas de arquivo. Lacre-as bem, para que os votos não sejam violados.
 

COMO FAÇO PARA ADQUIRIR OS MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA?
Diversas entidades estão produzindo panfletos, adesivos, vídeos e outros. Os comitês estaduais também estão reproduzindo 

os materiais para as suas regiões.
Se você quer adquirir os materiais pelo Comitê Nacional ou pela CSP Conlutas, faça contato pela internet no endereço dez-

porcentoja@cspconlutas.org.br ou pelo telefone (11) 3106.4450. Os preços serão divulgados nas páginas da internet da campa-
nha e da Central. 
 

E A APURAÇÃO, COMO SERÁ FEITA?
A apuração é de responsabilidade do comitê local. Reúna o pessoal do Comitê para avaliar o trabalho realizado. Afinal, depois 

do plebiscito a campanha em defesa da educação pública continua.
Faça a contagem dos votos e confira com as listas de votantes. Os números devem ser idênticos. Anote os números finais e 

entregue as listas e a ata de apuração no Comitê estadual ou então envie o resultado para o Comitê Nacional.
Se tiver dúvidas, faça contato conosco por e-mail: dezporcentoja@cspconlutas.org.br
No dia 10 de dezembro o Comitê Executivo Nacional voltará a se reunir para avaliar o resultado do plebiscito e orientar quan-

to à continuidade da campanha.

ORIENTAÇÕES PARA DIVULGAÇÃO 
E ORGANIZAÇÃO DO PLEBISCITO
Para sanar qualquer dúvida ou orientação sobre a 
realização do plebiscito, leia as informações abaixo

Eu voto sim!


