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CONHECENDO O GRUPO REDE PT RIBEIRÃO
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GUILHERME SIMÕES GOMES 

HISTÓRIA:

FUNÇÃO:

EXPECTATIVAS:

Guilherme Simões Gomes nasceu em 17 de dezembro de 1913, na Fazenda Jenipapo, localizado no então ainda bairro rural Santa
Cruz de José Jacques, em Ribeirão Preto. Formou-se na Faculdade de Farmácia e Odontologia de Ribeirão Preto, da
Universidade de São Paulo (USP), em 1940, e, além de dentista, seguiu a carreira acadêmica na mesma instituição, aposentando-
se em 1980.
Na vida política ribeirão-pretana, Guilherme Simões Gomes foi um dos fundadores do Diretório Municipal (DM) do Partido dos
Trabalhadores (PT), em 1981. Mesmo sem condições de ganhar a eleição, em 1982 ele foi candidato a prefeito de Ribeirão Preto
pelo PT, obtendo 6.677 votos, ficando na sétima colocação entre os 11 disputantes. Ele dava o pontapé inicial para o PT
deslanchar nas próximas eleições.

Pedra angular do DM PT Ribeirão e referencial de postura para todos nós.

- Iniciar os trabalhos do GTE RIBEIRÃO PRETO 2015-2016;
- Demonstrar a importância da construção de uma estratégia de trabalho simples e consciente, orientada à busca de nossos

objetivos eleitorais;
- Como se capacitar para ser Candidato à Vereador pelo DM PT RIBEIRÃO PRETO;
- Iniciar o trabalho prático; e
- Mapa de trabalho.
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στρατηγία

5



O QUE É ESTRATÉGIA? 

SIGNIFICADO:

(Grego "στρατηγία" -
stratēgia, “é a  arte de 

liderar; ofício do comando) é 
um plano de alto nível para 
atingir um ou mais objetivos em 
condições de incerteza. 

NA ADMINISTRAÇÃO:

"... a determinação das metas e 
objetivos básicos de uma 
organização a longo prazo, e 
a adoção de cursos de ação e 
a alocação de recursos 
necessários para a realização 
dessas metas" ou, mais 
simplesmente, "a estratégia 
trata de moldar o futuro... 
enquanto estratégia brilhante 
é o caminho mais curto para 
fins desejáveis com os meios 
disponíveis."

NA REAL:

A estratégia refere-se às regras que um ator usa para escolher
entre as opções viáveis disponíveis. Cada ator, como em um jogo,
tem um conjunto limitado de ações possíveis e alternativas para
usar quando se escolhe qual o movimento deve ser feito.

A estratégia pode recursivamente olhar para frente e
considerar as ações que podem acontecer em cada estado
contingente do jogo. Ou seja, a cada ação do ator irá gerar
uma resposta do adversário. A cada resposta o ator irá
escolher uma nova ação, estas escolhas vão determinar o
resultado futuro de todos.

A estratégia baseada na realidade geralmente requer que os
atores pensem através de uma sequência de soluções para
determinar a melhor maneira para chegar ao objetivo final.
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O QUE É ESTRATÉGIA? 

7



2015 - 2016

BUSCA DE UM ESTADO FUTURO
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DEFINIÇÃO DA ESTRATÉGIA 
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A IMPORTÂNCIA DA CAPACITAÇÃO

Os cegos e o elefante
por John Godfrey Saxe (1816-1887)

Eram seis homens do Hindustão
Inclinados para aprender muito,
Que foram ver um Elefante
(Embora todos fossem cegos)
Que cada um, por observação,
Poderia satisfazer sua mente.
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O Primeiro aproximou-se do elefante,
E aconteceu de chocar-se
Contra seu amplo e forte lado
Imediatamente começou a gritar:
“Deus me abençoe, mas o Elefante
É semelhante a um muro”.

O Segundo, pegando na presa,
Gritou: “Oh, O que temos aqui
Tão redondo, liso e pontiagudo?
Para mim isto é muito claro
Esta maravilha de elefante
É muito semelhante a uma lança!”
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O Quarto esticou a mão, ansioso
E apalpou o torno do joelho.
“Com o que este maravilhoso animal
Se parece é muito fácil”, disse ele:
“Está bem claro que o Elefante
É muito semelhante a uma árvore!”

O Terceiro aproximou-se do animal
E aconteceu de pegar
A sinuosa tromba com suas mãos.
Assim, falou em voz alta:
“Vejo”, disse ele, “o Elefante
É muito parecido com uma cobra!”
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O Quinto, por acaso, tocou a orelha,
E disse: “Até um cego 
Pode dizer com que ele se parece:
Negue quem puder,
Esta maravilha de Elefante 
É muito parecido com um leque!”

O Sexto, mal havia começado
A apalpar o animal,
Pegou a calda que balançava
E veio ao seu alcane.
“Vejo”, disse ele, “o Elefante
É muito semelhante a uma corda!”
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E assim esses homens do Hindustão
Discutiram por muito tempo,
Cada um com sua opinião,
Excessivamente rígida e forte.
Embora cada um estivesse, em parte, certo
Todos estavam errados!
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Moral

Com frequência em guerras teológicas,
Os disputantes, eu suponho,
Prosseguem em total ignorância
Daquilo que cada um dos outros quer dizer.
E discutem sobre um Elefante
Que nenhum deles viu!
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PONTOS-CHAVES DE
CAPACITAÇÃO:
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1

ATUAÇÃO PARLAMENTAR NO ÂMBITO LOCAL

- O município no Brasil: limites e atribuições;

- As funções do Poder Legislativo municipal; e

- O modo petista da atuação parlamentar.



OS INSTRUMENTOS DE ATUAÇAO PARLAMENTAR

- Participação na Mesa Diretora;

- Tribuna, Plenário e Comissões;

- Elaboração de proposições;

- Os instrumentos de democratização das atividades parlamentares; e

- TV e rÁdio.
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FUNDAMENTOS POLÍTICOS E BASES LEGAIS DO PODER LOCAL

- Planejamento das finanças dos municípios;

- Participação cidadã e controle social; e

- Desenvolvimento local sustentável e planejamento urbano.
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MATERIAIS DE APOIO

- Anexos; e

- Vídeoaulas.
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PROPOSTA DE TRABALHO GTE 

VÍDEO AULAS 1 - Vídeo aula: O projeto do PT para o Brasil

2 - Vídeo aula: O papel dos municípios no desenvolvimento do Brasil

3 - Vídeo aula: Desenvolvimento local sustentável

4 - Vídeo aula: Participação popular e cidadã e controle social

5 - Vídeo aula: Políticas sociais e a realização de direitos

6 - Vídeo aula: Gestão ética, democrática e eficiente

7 - Vídeo aula: Desenvolvimento urbano e rural e direito à cidadania

8 - Vídeo aula: O Modo Petista de Atuação Parlamentar, parte 1

8 - Vídeo aula: O Modo Petista de Atuação Parlamentar, parte 2

8 - Vídeo aula: O Modo Petista de Atuação Parlamentar, parte 3 - Guia rápido de 

consulta ao caderno
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http://www.enfpt.org.br/eol/mod/glossary/showentry.php?courseid=51&eid=279&displayformat=dictionary
http://www.enfpt.org.br/eol/mod/glossary/showentry.php?courseid=51&eid=280&displayformat=dictionary
http://www.enfpt.org.br/eol/mod/glossary/showentry.php?courseid=51&eid=281&displayformat=dictionary
http://www.enfpt.org.br/eol/mod/glossary/showentry.php?courseid=51&eid=282&displayformat=dictionary
http://www.enfpt.org.br/eol/mod/glossary/showentry.php?courseid=51&eid=283&displayformat=dictionary
http://www.enfpt.org.br/eol/mod/glossary/showentry.php?courseid=51&eid=284&displayformat=dictionary
http://www.enfpt.org.br/eol/mod/glossary/showentry.php?courseid=51&eid=285&displayformat=dictionary
http://www.enfpt.org.br/eol/mod/glossary/showentry.php?courseid=51&eid=288&displayformat=dictionary
http://www.enfpt.org.br/eol/mod/glossary/showentry.php?courseid=51&eid=287&displayformat=dictionary
http://www.enfpt.org.br/eol/mod/glossary/showentry.php?courseid=51&eid=286&displayformat=dictionary


REFLEXÃO INICIAL
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ANÁLISE: 

FORÇAS x FRAQUEZAS

OPORTUNIDADES x AMEAÇAS
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Na conquista do objetivo

AtrapalhaAjuda

Forças Fraquezas

Oportunidades Ameaças

FORÇAS: características da organização que lhe

dão uma vantagem sobre os outros;

FRAQUEZAS: são características que colocam a

equipe em uma desvantagem em relação aos outros;

OPORTUNIDADES: elementos que o projeto poderia

explorar a sua vantagem; e

AMEAÇAS: elementos do ambiente que podem causar

problemas para a organização ou projeto.
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PONTOS-CHAVES
PARA O PLANEJAMENTO DA
CAMPANHA DE VEREADORES
E VEREADORAS
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Identificar a META: 
número de votos necessários para ser eleito;

1
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Reconhecer a sua inserção: 
no bairro, região, categoria ou movimento 
social que pretende representar;

2
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Identificar o cenário atual: 
lideranças locais, força do PT e de outro(s) 
partido(s), principais problemas da região, 
bairro, categoria e/ou movimento e outros 
dados significativos;

3
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Mapear todos os possíveis apoios:
identificar entre esses quais são 
multiplicadores (formadores de opinião);
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Montar grupo com esses apoios: 
o planejamento pode ser feito com esse grupo;
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Montar coordenação de campanha:
menor que o Grupo de Apoio;
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Identificar áreas de inserção:
além da principal, ex: juventude, igreja;
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Criar subgrupos:
no Grupo de Apoio, ex: finanças, agenda, 
mobilização, material, etc;
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Definir periodicidade:
planejar os encontros desses grupos;
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Criar rotina:
relatórios dos subgrupos para o candidato;
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Ao planejar ações:
definir sempre o responsável, o tempo de 
conclusão e que recursos serão utilizados;
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Definir estrutura mínima
para a campanha;
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Avaliar continuamente:
resultado das ações, eventos, etc
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CUIDADO:
ORGANIZE-SE, MAS SEM PERDER A 
EMPATIA (TERNURA)
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BATERIA ROBOTIZADA



APENAS A TÉCNICA NÃO NOS
LEVARÁ MUITO LONGE...
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O QUÊ NÓS QUEREMOS É
ESSE TIPO DE LIDERANÇA:
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NaNÁ VASCONCELOS - CHUVA DA AMAZÔNIA NO TEATRO



MAS SE VOCÊ CONSEGUIR OS
DOIS, TEREMOS UM 
RESULTADO INESQUECÍVEL!
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MICHAEL JACKSON & OLODUM - THEY DON’T CARE ABOUT US



MAPA DE TRABALHO
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Comissão deliberativa

Formação do GTE

Levantamento  pré-candidatos

Mapear outros pré-candidatos

Organização atividades

Combate ao racismo

Cultura

Juventude

Meio-ambiente

Mulheres

Sindical

LGBTT

MAPA DE TRABALHO

Movimentos populares

NOV 2015 DEZ 2015 FEV 2016 MAR 2016 ABR 2016 mai 2016 jun 2016 jul 2016JAN 2016 ago 2016 set 2016 out 2016
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Educação

Organização atividades

Saúde

Esporte & Lazer

Transportes & Mobilidade

Ciência & Tecnologia

Direitos Humanos

Economia Solidária

Pessoas Necessidades Especiais

Segurança Alimentar

Segurança Pública

MAPA DE TRABALHO
NOV 2015 DEZ 2015 FEV 2016 MAR 2016 ABR 2016 mai 2016 jun 2016 jul 2016JAN 2016 ago 2016 set 2016 out 2016



MAPA DE TRABALHO
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Curso de Formação Política M1

MOBILIZAÇÃO

Curso de Formação Política M2

Curso de Formação Política M3

Encontro pré-candidatos e bases

Destaque (20/11) Consciência Negra

Intensificação atividades candidato à prefeito 
e vereadores 

NOV 2015 DEZ 2015 FEV 2016 MAR 2016 ABR 2016 mai 2016 jun 2016 jul 2016JAN 2016 ago 2016 set 2016 out 2016



SLIDES DE APOIO
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