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PARTIDÁRIA.
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JUSTIFICATIVA
O atual sistema político brasileiro tem se mostrado cada vez mais
separatista, onde apenas uma pequena parte da população tem oportunidade
de participar efetivamente das decisões politicas. Ao contrario disto, a REDE
sustentabilidade tem se apresentado como uma opção oposta aos antigos
quadros partidários brasileiros, apresentando um estatuto voltado para a
horizontalidade nas tomadas de decisões e a autonomia nas posições
individuais de seus filiados. Dessa forma é de extrema importância para que se
aja uma mudança no atual quadro político brasileiro, que a REDE
Sustentabilidade elabore um plano estratégico para que se faça presente nos
mais de 5000 municípios do Brasil, levando esperança aos brasileiros que
desejam participar dos movimentos políticos de sua cidade, mas já estão
desacreditados na politica partidária vigente em boa parte da nação.

OBJETIVOS GERAIS



Mostrar a importância da REDE Sustentabilidade diante dos atuais
partidos políticos existentes no Brasil.



Apresentar a necessidade da presença da REDE Sustentabilidade em
todos os municípios do Brasil.



Analisar a importância de um planejamento estratégico para a expansão
partidária da REDE Sustentabilidade.

OBJETIVO ESPECIFICO



Apresentar a importância da implantação da REDE Sustentabilidade em
todos os municípios do Brasil como fator de grande relevância para a
transformação do atual quadro político.

FUNDAMENTAÇÃO

“Crise Politica do Brasil é destaque em mídia internacional”(Jornal do
Brasil-Maio,2017), “Crise politica no Brasil pode paralisar reformas prómercado”(ISTOÉ-Maio,2017), “Crise politica pode afetar recuperação da
economia brasileira”(G1-Maio,2017), “ Crise politica brasileira é maior que a
economia, diz Armínio Fraga”(Valor-Junho,2017).
Essas são apenas algumas matérias veiculadas apenas no ano de 2017
sobre o grande caos politico em que o nosso pais esta imerso.
Lamentavelmente o grande problema politico em que estamos vivendo afeta
diretamente a vida de brasileiros e brasileiras que nada tem haver com as
articulações políticas que causaram esta crise, mas no fim das contas são os
mais prejudicados.
O falido sistema politico atual, através o qual nosso país é governado, é
formado por partidos controlados em sua maioria por “marajás” da politica, que
passam as lideranças desses partidos como se fossem capitanias hereditárias
passadas de pai para filho, impossibilitando muitas vezes a participação politica
de cidadãos que tem dentro de si o desejo de contribuir de forma positiva com
o desenvolvimento de sua cidade, estado e nação, por não ter em seu
sobrenome ou entre seus antepassados lideres que já controlavam a politica.
Em seu site a Rede Sustentabilidade se define como: “... fruto de um
movimento aberto, autônomo e suprapartidário que reúne brasileiros decididos
a reinventar o futuro do país. É uma associação de cidadãos e cidadãs
dispostos a contribuir de forma voluntária e colaborativa para aprofundar a
democracia no Brasil e superar o monopólio partidário da representação
política institucional”.
Diante desta calamidade politica vivenciada no Brasil, eis que no ano de
2013 mais precisamente no mês de Fevereiro, após discussões de programa e
a excelente aceitação do povo brasileiro durante o processo eleitoral de 2010
do nome da Marina Silva e do projeto de governo apresentado pelo grupo

liderado por ela, surge uma luz no fim do túnel e é formada a REDE
Sustentabilidade.
Em seu Módulo I de formação politica a REDE Sustentabilidade se
declara como sendo: “... formada por cidadãos e cidadãs dispostos a contribuir
de forma voluntaria e colaborativa para aprofundar a democracia e para
superar o monopólio partidário da representação politica institucional,
promovendo assim a promoção do desenvolvimento justo e sustentável”.
Sendo assim desde o seu nascimento, a REDE Sustentabilidade tem como
objetivo principal proporcionar a todos aqueles que desejem participar
ativamente

da

politica,

um

espaço

democrático,

justo

e

de

livre

desenvolvimento de diálogos que possam proporcionar melhoras sustentáveis
para a sociedade.
Essa maneira inovadora e aberta a população de fazer politica, faz com
que a REDE Sustentabilidade se torne um partido bastante perseguido dentro
do cenário municipal, estadual e nacional, pois sempre que o mesmo é
instituído, procura não fazer politica da forma como outros partidos tem feito
durante anos e anos, mas procura sempre desenvolver um plano de gestão,
participativa e propositiva envolvendo todas as classes da sociedade,
buscando sempre o bem comum e não interesses individuais. Assim como
apresentado no Modulo I, “Rede Sustentabilidade Uma ideia cujo tempo
chegou. Aberta ao diálogo e construída com a participação direta de seus
integrantes, a REDE Sustentabilidade é um espaço de mobilização e inovação,
no qual floresce uma nova cultura política”.
Desde sua formação, REDE Sustentabilidade vem contribuindo com os
debates que diariamente são realizados em todo Brasil e hoje, mesmo ainda
não tendo ainda disputado com seus candidatos eleições para o senado e
câmara federal, já conta com representação em ambos, e mesmo essa
representação ainda sendo minoria, é uma minoria que tem dificultado a vida
de políticos que estavam acostumados a fazer politicagem visando seus
próprios interesses.

Outro ponto de estrema pertinência a ser apontado neste trabalho a
respeito da estrutura apresentada pela REDE Sustentabilidade são alguns
pontos presentes em seu estatuto que foi elaborado visando sempre trazer a
transparecia e a horizontalidade nas tomadas de decisões, algo um tanto
quanto inovador na politica brasileira, acostumada muitas vez com um controle
que vem de forma vertical, de cima para baixo. O Art. 13do estatuto da REDE,
diz o seguinte: “Constituem DIREITO dos filiados:[...] VI – divergir de qualquer
orientação politica dos órgãos partidários ao qual pertença ou não, sendo
garantido o mais amplo e absoluto direito a dissentir, criticar e debater nos
órgãos aos quais pertença e através dos órgãos de comunicação internos do
Partido, como pleno respeitos aos demais membros da REDE.” “IX –Abster-se
de cumprir decisão coletiva ou de bancada parlamentar diante de graves
objeções de natureza ética, religiosa, filosófica ou de foro íntimo”. Esses são
apenas alguns pontos dos

vários

presentes no estatuto da

REDE

Sustentabilidade, que garantem aos seus filiados a independência diante dos
diversos temas que serão debatidos pelo partido e acima de tudo, a garantia de
que a discordância em algum desses temas, não estará causando ao filiado
nenhum tipo de desconforto ou risco de ter a sua filiação partidária caçada, ou
até mesmo ser expulso do partido sem nenhum aviso prévio.
Diante de todos esses pontos apresentados, a REDE Sustentabilidade
tem se mostrado como um partido político que tem em sua estrutura as
características necessárias para mostra ao Brasil e ao povo brasileiro, que esta
muitas vezes desacreditado do atual sistema politico partidário, que há ainda
esperança, e que é possível se fazer politica de forma correta e acima de tudo
coerente, com princípios e valores.
Por esse motivo se torna de extrema importância que a cada dia a
REDE Sustentabilidade se posicione de forma planejada e estratégica com o
objetivo de ultrapassar os limites geográficos, fincando em cada município do
Brasil, uma base que possa levar o mais rápido possível a cada cidadão
brasileiro a possibilidade de se engajar na politica, de forma que a cada dia a
quantidade de pessoas bem intencionadas possa estar sendo multiplicada no
meio político.

Segundo o dicionário Aurélio, PLANEJAMENTO é: “ato ou efeito de planejar. É
o processo que leva ao estabelecimento de um conjunto coordenado de ações,
visando à consecução de determinados objetivos. Planejar é elaborar um
roteiro de ações para se atingir um determinado fim.” e ESTRATÉGIA é: “arte
de aplicar com eficácia os recursos de que se dispõe ou de explorar as
condições favoráveis de que porventura se desfrute, visando ao alcance de
determinados objetivos.” Desta forma pode-se compreender que planejamento
estratégico será o ato de se planejar através de processos eficientes com o
objetivo de se realizar um proposito. E que o uso de um planejamento
estratégico poderá levar a REDE Sustentabilidade a multiplicar de forma
significativa os seus quadros partidários, tanto de filiados quanto de ELOS
municipais e Coletivos.
Por exemplo, hoje o estado da Paraíba possui 223 municípios, destes a REDE
esta presente em aproximadamente 53 Municípios (dados colhidos com
coordenação estadual da Paraíba da REDE Sustentabilidade), já o Brasil conta
com 5570 municípios mais o DF e a REDE esta presente aproximadamente em
1000 municípios. Sendo assim temos aproximadamente 4570 cidades que
ainda não tiveram a oportunidade de ter esse agente de transformação politica
que tem se mostrado ser a REDE Sustentabilidade, por essa razão e pelo bem
de do Brasil se faz necessário que um plano seja traçado para que cidades que
ainda não tenham a REDE possam ser implantadas e a transformação politica
possa chegar a todos os cidadão brasileiros, e que de fato a nossa constituição
possa ser tida como verdadeira quando diz que, “O poder emana do povo e
para o povo”, esse poder que um dia foi tirado das mãos da maior parte da
população e passada para as mãos de algumas famílias precisa voltar para as
mãos do povo, e a REDE Sustentabilidade é fundamental neste processo de
transição diante de tudo que foi apresentado.
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