


um pequeno grupo 
percebeu que era preciso

SAIR DA INDIGNAÇÃO
PARA A AÇÃO

Em 2011,



DIAGNÓSTICO
Impostos altos e péssimos 
serviços públicos
Estado inchado e 
burocrático

Modelo econômico 
insustentável

Partidos políticos 
desacreditados



SURGIA O NOVO.



PROPÓSITO
Melhorar de forma duradoura a

qualidade de vida do maior número
de pessoas o mais rápido possível



1 Ninguém melhor do que você 
pra administrar sua própria vida

2 Nada que o Estado fornece é gratuito

3 Não existe salvador da pátria

PREMISSAS



PRINCÍPIOS E VALORES
Somos uma instituição com princípios e valores inegociáveis

Liberdades
individuais com 
responsabilidade

Indivíduo como
único gerador
de riquezas2 Todos

são iguais
perante a Lei3

Livre Mercado4 Indivíduo 
como agente 
de mudanças5 Visão de

longo prazo6

1



Por que o NOVO é NOVO?
Único partido que 
não usa dinheiro público 
para sua manutenção

A gestão partidária 
não é feita por 
candidatos ou eleitos

Todos os filiados 
são ficha limpa

É mantido pelos 
filiados e doadores

Os candidatos passam 
por processo seletivo



ATIVO a marca
PRODUTO os mandatos 

CLIENTE o cidadão brasileiro

SÓCIOS filiados
novas lideranças, novas práticas 
e novas posturasDIFERENCIAIS

RISCO

O NOVO COMO INSTITUIÇÃO

nos desviarmos dos 
nossos princípios e valores





QUEM 
FINANCIA 
O NOVO?
(Receita anual do NOVO)

Mais de 40 mil 
filiados em 
2.100 cidades

82%

10%
Doações

4%
Eventos de
arrecadação

4%
Loja NOVO



HÁ 4 ANOS TENTAMOS
DEVOLVER O FUNDO PARTIDÁRIO

2019 2019 2020 2020 20202016

1º pedido 
ao TSE.

 Primeiro projeto 
da primeira 
bancada da 
Câmara do 

NOVO. 

 Emenda à lei 
que discutia 

mudanças nas 
regras para os 

partidos políticos. 

Projeto de lei 
para autorizar a 

doação para 
para o combate
ao coronavírus.

Destaque à PEC 
do Orçamento de 

Guerra para 
autorizar a doação 

para o combate 
ao coronavírus

Pedido de 
medida cautelar 

no TSE para 
doarmos para 

a Saúde.

FEVEREIRO ABRIL MARÇO ABRIL ABRIL

Negado Ainda não 
foi votado.

 Derrotados 
por 294 a 144.

Ainda não 
foi votado.

Aguardando
julgamento.

A Mesa Diretora 
se recusou a 
colocar em 
votação.



NOSSOS
REPRESENTANTES



DEPUTADOS FEDERAIS

GILSON
MARQUES

MARCEL
VAN HATTEM

PAULO
GANIME

ADRIANA
VENTURA

ALEXIS
FONTEYNE

VINICIUS
POIT

TIAGO
MITRAUD

LUCAS
GONZALEZ

BANCADA DO NOVO NA CÂMARA
Primeiro ano da Bancada Federal:

Unidade de atuação em pautas prioritárias:

Corte de privilégios e custos de gabineteFim da impunidade e corrupção

Liberdade para trabalhar e empreenderReformas estruturais
(Previdência, administrativas, tributária, etc)

A bancada mais econômica da Câmara
Deputados ficaram entre os 8 primeiros no Ranking dos Políticos em 2019





MINAS GERAIS
ROMEU ZEMA

Quase 60% dos mineiros aprovam o NOVO governo

Corte de privilégios, redução de 22 para 12 secretarias, 
diminuição de cargos comissionados e seleção por critérios técnicos

Minas foi o segundo estado que mais gerou empregos em 2019, 
com mais de 100 mil novas vagas no emprego formal

O estado recebeu mais de R$56 bilhões em investimentos em 2019, 
duas vezes mais do que a soma dos quatro anos anteriores

Redução do deficit fiscal esperado para 2019 em 30%

Queda de 29% dos crimes violentos em 2019 em relação a 2018

Criação de quase 100 mil vagas em tempo integral nas escolas







O NOVO DÁ O EXEMPLO 
E CORTA PRIVILÉGIOS 

E GASTOS DESNECESSÁRIOS



O QUE O NOVO
ACREDITA

E você não precisa concordar com tudo!



UM BRASIL SEGURO,
SIMPLES E LIVRE,

ONDE TODOS POSSAM
CHEGAR LÁ



Um Brasil com mais oportunidades 
e conectado ao mundo

Liberdade para trabalhar e empreender

Priorização da educação básica, 
desde a creche até o ensino médio

Ampla abertura e integração à 
economia mundial

Programas assistenciais como porta de 
saída da miséria e da pobreza



Um Estado
simples, leve e eficiente

Equilíbrio das contas públicas

Foco no essencial:
educação, segurança e saúde

Mais autonomia para estados e municípios

Parcerias, concessões e privatização
de todas as estatais



Um sistema político
verdadeiramente representativo

Fim de dinheiro público para políticos
e campanhas

Voto facultativo e possibilidade de
candidatura avulsa

Voto distrital

Combate incansável à corrupção e 
à impunidade



O NOVO NAS
ELEIÇÕES 2020



Estratégia Eleitoral
NA POLÍTICA 
TRADICIONAL

Puxador de voto

Utiliza recursos
públicos

Pensamento na
próxima eleição

Busca por poder

Quantidade acima
de qualidade

NO NOVO
Pensamento de

longo prazo

Consciência das 
responsabilidades

Processo seletivo

Doações
voluntárias

Qualidade acima
de quantidade





Filie-se
agora em novo.org.br/filie

Você também quer
um NOVO Brasil?

ENTÃO JUNTE-SE AO NOVO!



COMO AJUDAR O NOVO
Doe
novo.org.br/doe

#UseNOVO
loja.novo.org.br

Participe e
organize eventos
novo.org.br/eventos

Participe do
diretório local
novo.org.br/diretorios

Filie-se
novo.org.br/filie

/novo30 @partidonovo30 /partidonovo30

Acompanhe e
divulgue o NOVO



PRECISAMOS SAIR DA 
INDIGNAÇÃO PARA A AÇÃO

Não existe salvador da pátria.

OBRIGADO!




