


Aula 

bônus 



Eleição 2016 

// Atípica e difícil 

// Escassez de recursos financeiros 

// Legislação mais rígida 

// Tempo mais curto nas ruas, no Rádio e na TV 

// Olimpíada 

// Eleitor pessimista e desconfiado 



Quatro décadas de jornalismo, mantendo a marca de pioneirismo e 

vanguarda. 

 

Começou a carreira no Jornal do Brasil. Na imprensa escrita, 

trabalhou também em O Globo, Gazeta Mercantil e revista Época. 

Na TV, foi comentarista econômica, pioneira na apresentação de 

telejornais na TV Globo. Criou programas de sucesso na Band, como 

Dia D, em que levou para a TV nomes como Zózimo, Boechat, 

Miriam Leitão e William Waack. Escreveu o livro Bomba no 

Riocentro, e acaba de lançar “Jornal do Brasil – História e memória”. 

É mãe de dois cantores e compositores, Gabriel o Pensador e Tiago 

Mocotó, que lhe deram quatro netos.  

Belisa Ribeiro 



// Poucos adereços de marketing 

// Pouco espaço para apoiadores 

// Restrições no Horário Eleitoral Gratuito 

A campanha é você 
Maior peso no candidato para transmitir propostas 



// Conteúdo (auto conhecimento/ conhecimento da cidade) 

// Apoios (segmentos/ equipe) 

// Comunicação (propaganda/ rua/ marketing) 

Estrutura de Campanha 



Conteúdo 

Auto conhecimento 

// Questionário sobre pontos positivos e negativos (responder por escrito) 

// Compartilhar com amigos, familiares e equipe 

// Responder com firmeza e sinceridade 

// Tabular os itens  

// Debater ideias para minimizar fragilidades 

// Recorrer à ajuda de especialistas  



Compensando 

pontos fracos 

Jingle Moreira 

https://www.youtube.com/w

atch?v=e41bInFkNxA 

(Clique para ouvir) 

https://www.youtube.com/watch?v=e41bInFkNxA
https://www.youtube.com/watch?v=e41bInFkNxA
https://www.youtube.com/watch?v=e41bInFkNxA


Corpo a corpo 

com elegância 



 

// Pessoal 

// Profissional 

// Política 

// Documentar os itens (fotos, diplomas, depoimentos 

de terceiros, publicações, vídeos) 

Histórico 
Pontos positivos e negativos da trajetória 



Mídias Sociais 



 

// Histórico (símbolos, brasão, hino) 

// Figuras históricas/ folclóricas 

// Formadores de opinião 

// IBGE - Cidades  http://www.cidades.ibge.gov.br 

// Mapas eleitorais das eleições passadas 

// Fontes de informação com impacto local 

// Lideranças 

Minha Cidade 
Levantamento sobre o município 

http://www.cidades.ibge.gov.br
http://www.cidades.ibge.gov.br


Minha Cidade 

O site do IBGE traz 

informações preciosas 

sobre os variados 

municípios do país. 

http://www.ibge.com.br/home/ 

(Clique para acessar) 



Minha Cidade 



// Combinar crenças e conjuntura 

// Levar em conta esfera Municipal 

// Propostas selecionadas, claras, focadas 

// Propostas do ponto de vista do eleitor 

Eleições 2016 - Discurso 

Olhar para dentro e olhar para fora. 



Organização 
Tempo e gente 

 

 

// Planejar antes de executar 

// Agenda é a mola mestra 

// Data, local, horário  

 

 

// Informações detalhadas sobre segmento + conjuntura 

// Posicionamento do candidato no dia para o mundo exterior 

a seus compromissos 

// CANDIDATO ATENTO E CIDADÃO DO MUNDO 



Muitas mídias: TV, Rádio, Internet, material impresso 

(diferentes abordagens). RUA como veículo 

 

// Utilização como palco 

// Comícios relâmpago em novos formatos 

// TV do candidato 

// “Carona” em locais de concentração popular 

Comunicação 



Verdade e Serviço 



Oferecer espaço ao eleitor 

 

// Mídias sociais 

// Material impresso 

// Abaixo assinados (cadastro útil) 

Verdade e Serviço 




