


Ou 

você
tem uma

estratégia
própria
ou então
é parte 

da estratégia 
de alguém.

Alvin Toffler



QUEM SOU EU
Eu sou Emerson Saraiva, tenho 49 anos e sou especialista em Marketing 
Político, Comunicação Digital e Estratégia Eleitoral.

Nos últimos 34 anos eu trabalhei em mais de 300 campanhas de candidatos 
a todos os cargos eletivos municipais e estaduais em vários estados.

Desde 2008 eu tenho focado todo o meu trabalho no uso das técnicas e 
ferramentas de Marketing Eleitoral Digital e em 2019 eu criei o projeto 
ELEJA.SE, que já ajudou diretamente mais de 25.000 políticos, assessores, 
consultores e outros profissionais, que atuam no campo da Política em todos 
os 26 estados brasileiros e no Distrito Federal, com cursos, mentorias, 
workshops, palestras, treinamentos e aulas online e presenciais, além de 
atingir mais de três milhões de usuários das redes 
sociais nos últimos três anos.

Além disso eu sou Jornalista formado pela 
Universidade Estadual da Paraíba, Diretor de Arte 
e Mídia pela Universidade Federal de Campina 
Grande e Mestre em Comunicação pela 
Universidade Federal da Paraíba, também 
atuando há 12 anos como professor de 
cursos de graduação, especialização e 
MBA de Jornalismo, Design, Publicidade 
e Propaganda, Administração e 
Marketing.



Entre esses novos formatos de aquisição de 

conhecimento se destacam os produtos educacionais 

práticos, sintéticos, intensivos, imersivos e participativos, 

entre os quais se destacam experiências de curta duração 

e alta performance como palestras, workshops, 

treinamentos, imersões e mentorias.

Foi por entender a necessidade de aperfeiçoamento cada 

vez maior no mercado de Estratégia Eleitoral, 

Comunicação Digital e Marketing Político, provocados 

por milhares de consultas realizadas através dos nossos 

canais digitais e centenas de mensagens de interesse 

nesse tipo de produto que criamos a ACADEMIA 

ELEJA.SE.

Em um 

MUNDO
QUE SE

MOVIMENTA
RÁPIDO
QUEM ESTÁ

PARADO
ESTÁ FICANDO 

PRA TRÁS.



Um conceito que a cada dia se sustenta menos é aquele 

que estabelece que existe uma época específica de 

nossas vidas que deve ser destinada ao aprendizado e 

que após essa fase estamos “formados” e prontos para 

cumprir com excelência as nossas funções e atribuições 

profissionais.

O que cada vez mais se consolida no mundo em 

constante movimento é a ideia do aprendizado 

permanente, não apenas através da educação formal e 

dos cursos estruturados através dos métodos 

pedagógicos tradicionais, mas também, e principalmente, 

a partir de novos modelos de ensino-aprendizagem 

baseados em estratégias, técnicas e ferramentas 

criativas, inteligentes e muito mais eficientes.



Entre esses novos formatos de aquisição de 

conhecimento se destacam os produtos educacionais 

práticos, sintéticos, intensivos, imersivos e participativos, 

com destaque para as experiências de curta duração e 

alta performance, como palestras, workshops, 

treinamentos, imersões e mentorias.

Foi por entender a necessidade de aperfeiçoamento cada 

vez maior no mercado de Estratégia Eleitoral, 

Comunicação Digital e Marketing Político, provocados 

por milhares de consultas realizadas através dos nossos 

canais digitais e centenas de mensagens de interesse 

nesse tipo de produto que criamos a ELEJA.SE ACADEMY.



Entre esses novos formatos de aquisição de 

conhecimento se destacam os produtos educacionais 

práticos, sintéticos, intensivos, imersivos e participativos, 

entre os quais se destacam experiências de curta duração 

e alta performance como palestras, workshops, 

treinamentos, imersões e mentorias.

Foi por entender a necessidade de aperfeiçoamento cada 

vez maior no mercado de Estratégia Eleitoral, 

Comunicação Digital e Marketing Político, provocados 

por milhares de consultas realizadas através dos nossos 

canais digitais e centenas de mensagens de interesse 

nesse tipo de produto que criamos a ACADEMIA 

ELEJA.SE.

O ELEJA.SE é uma EDTECH.

Uma Startup de base tecnológica, que tem como principal objetivo 

levar conhecimento especializado para o trade político brasileiro 

em todos os seus níveis, democratizando o acesso a 

conhecimentos, habilidades e expertises antes restritos aos 

profissionais dos grandes centros e disponibilizados apenas para as 

maiores estruturas partidárias e grupos políticos a custos inviáveis 

para políticos e profissionais do mercado de comunicação e 

marketing que não estivessem inseridos nesses contextos.

Este projeto nasceu a partir de 34 anos de experiência, atuando em 

mais de 300 campanhas eleitorais para vereador, prefeito, 

deputado estadual e federal, governador e senador em diversos 

estados brasileiros, com a visão de que o mercado brasileiro de 

Estratégia, Comunicação e Marketing está em fase de crescimento 

exponencial, como é possível comprovar pelo número de 533.097 

candidatos inscritos nas eleições de 2020, todos com acesso pleno 

a canais e plataformas que há poucos anos não estavam disponíveis 

sequer para candidatos à presidência da república e que agora 

estão ao alcance de qualquer candidato a vereador da menor 

cidade do país.

o que é o



Entre esses novos formatos de aquisição de 

conhecimento se destacam os produtos educacionais 

práticos, sintéticos, intensivos, imersivos e participativos, 

entre os quais se destacam experiências de curta duração 

e alta performance como palestras, workshops, 

treinamentos, imersões e mentorias.

Foi por entender a necessidade de aperfeiçoamento cada 

vez maior no mercado de Estratégia Eleitoral, 

Comunicação Digital e Marketing Político, provocados 

por milhares de consultas realizadas através dos nossos 

canais digitais e centenas de mensagens de interesse 

nesse tipo de produto que criamos a ACADEMIA 

ELEJA.SE.

É para oferecer a esses políticos e todos aqueles envolvidos 

em suas campanhas e mandatos que trabalhamos na criação, 

desenvolvimento e oferta de soluções simples e altamente 

eficazes para planejamento estratégico, seleção e 

qualificação de equipes, montagem de estruturas de 

campanha e mandato, desenvolvimento e fortalecimento de 

marcas e narrativas políticas, implantação de cultura 

organizacional, processos e ferramentas de gestão de 

projetos, criação de conteúdos, acompanhamento de 

pesquisas, gerenciamento de crises e várias outras áreas.

Nossos principais canais são nas mídias digitais e redes 

sociais e desde 2019 oferecemos cursos, treinamentos, 

mentorias e outros produtos e serviços online que já contam 

com a adesão e aprovação de mais de 500 políticos, 

consultores, assessores, estrategistas e outros profissionais 

do setor, de todos os estados do Brasil e também de outros 

países.

o que é o



Entre esses novos formatos de aquisição de 

conhecimento se destacam os produtos educacionais 

práticos, sintéticos, intensivos, imersivos e participativos, 

entre os quais se destacam experiências de curta duração 

e alta performance como palestras, workshops, 

treinamentos, imersões e mentorias.

Foi por entender a necessidade de aperfeiçoamento cada 

vez maior no mercado de Estratégia Eleitoral, 

Comunicação Digital e Marketing Político, provocados 

por milhares de consultas realizadas através dos nossos 

canais digitais e centenas de mensagens de interesse 

nesse tipo de produto que criamos a ACADEMIA 

ELEJA.SE.

Em nossas redes sociais publicamos diariamente conteúdos 

de alta qualidade sobre temas que interessam a esse 

segmento e com eles já atingimos milhões de brasileiros que 

acreditam na força da estratégia, comunicação e marketing 

como vetor de desenvolvimento e consolidação de suas 

marcas políticas e, por consequência, de transformação social 

e cultural a partir de uma política orientada por dados e 

exercida de maneira disruptiva.

o que é o



Eleja.se Academy é o projeto de qualificação e 

aperfeiçoamento profissional direcionado para Instituições, 

Entidades, Grupos e Eventos, que tem como objetivo 

principal oferecer a políticos, profissionais da área e 

promotores de eventos conteúdos criativos, inovadores, 

atraentes e de alto valor para agregar conhecimento e 

expertise através de diversos produtos que podem ser 

entregues através de meios digitais ou de participação 

presencial do publicitário, consultor e professor e idealizador 

do eleja.se Emerson Saraiva, mestre em Comunicação (UFPB), 

graduado em Jornalismo (UEPB) e Arte e Mídia (UFCG), com 

34 anos de experiência no mercado de Estratégia Eleitoral e 

Marketing Político, com mais de 15 anos de experiência como 

docente do ensino superior em cursos de graduação, pós-

graduação e MBA em instituições públicas e privadas de todo 

o Brasil e há 14 anos atuando com foco no ecossistema 

digital.



Eleja.se Academy é o projeto de qualificação e 

aperfeiçoamento profissional direcionado para Instituições, 

Entidades, Grupos e Eventos, que tem como objetivo 

principal oferecer a políticos, profissionais da área e 

promotores de eventos conteúdos criativos, inovadores, 

atraentes e de alto valor para agregar conhecimento e 

expertise através de diversos produtos que podem ser 

entregues através de meios digitais ou de participação 

presencial do publicitário, consultor e professor e idealizador 

do eleja.se Emerson Saraiva, mestre em Comunicação (UFPB), 

graduado em Jornalismo (UEPB) e Arte e Mídia (UFCG), com 

34 anos de experiência no mercado de Estratégia Eleitoral e 

Marketing Político, com mais de 15 anos de experiência como 

docente do ensino superior em cursos de graduação, pós-

graduação e MBA em instituições públicas e privadas de todo 

o Brasil e há 14 anos atuando com foco no ecossistema 

digital.

Ideais para compor a programação de eventos 

públicos e privados, o estilo das palestras de 

Emerson Saraiva é extremamente envolvente.

Ele tem a habilidade de  levar os colaboradores 

envolvidos no ciclo corporativo a atingirem suas 

metas pessoais e profissionais, através de 

engajamento, foco e proatividade, despertando 

em cada um, a necessidade de agir para colher o 

fruto de suas sementes.

Tempo médio das palestras: 4 5 a 90 minutos.

nossos
produtos

PALESTRAS



Eleja.se Academy é o projeto de qualificação e 

aperfeiçoamento profissional direcionado para Instituições, 

Entidades, Grupos e Eventos, que tem como objetivo 

principal oferecer a políticos, profissionais da área e 

promotores de eventos conteúdos criativos, inovadores, 

atraentes e de alto valor para agregar conhecimento e 

expertise através de diversos produtos que podem ser 

entregues através de meios digitais ou de participação 

presencial do publicitário, consultor e professor e idealizador 

do eleja.se Emerson Saraiva, mestre em Comunicação (UFPB), 

graduado em Jornalismo (UEPB) e Arte e Mídia (UFCG), com 

34 anos de experiência no mercado de Estratégia Eleitoral e 

Marketing Político, com mais de 15 anos de experiência como 

docente do ensino superior em cursos de graduação, pós-

graduação e MBA em instituições públicas e privadas de todo 

o Brasil e há 14 anos atuando com foco no ecossistema 

digital.

Branding Pessoal para Políticos:
CONSTRUA SUA MARCA E OS VOTOS VIRÃO.

Campanha Eleitoral na Prática:
ELEIÇÃO NÃO SE GANHA. ELEIÇÃO SE VENCE! 
PERGUNTE-ME COMO.

CAMPANHA NÃO É CONCURSO. CAMPANHA É 
LICITAÇÃO!

Comunicação Assertiva:
NÃO É O QUE VOCÊ DIZ. É O QUE O ELEITOR 
ACHA QUE PENSA.

Estratégia de Campanha Eleitoral: 
COMO NÃO FAZER CAMPANHA DE IDADE 
MÉDIA NA IDADE MÍDIA!

nossos
produtos

PALESTRAS



Eleja.se Academy é o projeto de qualificação e 

aperfeiçoamento profissional direcionado para Instituições, 

Entidades, Grupos e Eventos, que tem como objetivo 

principal oferecer a políticos, profissionais da área e 

promotores de eventos conteúdos criativos, inovadores, 

atraentes e de alto valor para agregar conhecimento e 

expertise através de diversos produtos que podem ser 

entregues através de meios digitais ou de participação 

presencial do publicitário, consultor e professor e idealizador 

do eleja.se Emerson Saraiva, mestre em Comunicação (UFPB), 

graduado em Jornalismo (UEPB) e Arte e Mídia (UFCG), com 

34 anos de experiência no mercado de Estratégia Eleitoral e 

Marketing Político, com mais de 15 anos de experiência como 

docente do ensino superior em cursos de graduação, pós-

graduação e MBA em instituições públicas e privadas de todo 

o Brasil e há 14 anos atuando com foco no ecossistema 

digital.

Gestão de Crises durante Campanha:
TRETA DÁ VOTO! QUEM VENCE NÃO É O MAIS 
FORTE E SIM O MAIS ANTIFRÁGIL.

Liderança e Gestão de Equipes de Campanha:
COMO SE TORNAR UM POLÍTICO 
EMPREENDEDOR E TRANSFORMAR SUA 
CAMPANHA ELEITORAL EM UMA MÁQUINA DE 
VOTOS!

Marketing Digital:
INBOUND MARKETING PARA POLÍTICA: NÃO 
DÊ A VARA, ENSINE O ELEITOR A FAZER PEIXE 
ASSADO!

Storytelling:
A INCRÍVEL HISTÓRIA DO POLÍTICO MEDÍOCRE 
SE TRANSFORMOU EM MITO! - A JORNADA DO 
HERÓI COMO FERRAMENTA DE NARRATIVA 
POLÍTICA.

nossos
produtos

PALESTRAS



Eleja.se Academy é o projeto de qualificação e 

aperfeiçoamento profissional direcionado para Instituições, 

Entidades, Grupos e Eventos, que tem como objetivo 

principal oferecer a políticos, profissionais da área e 

promotores de eventos conteúdos criativos, inovadores, 

atraentes e de alto valor para agregar conhecimento e 

expertise através de diversos produtos que podem ser 

entregues através de meios digitais ou de participação 

presencial do publicitário, consultor e professor e idealizador 

do eleja.se Emerson Saraiva, mestre em Comunicação (UFPB), 

graduado em Jornalismo (UEPB) e Arte e Mídia (UFCG), com 

34 anos de experiência no mercado de Estratégia Eleitoral e 

Marketing Político, com mais de 15 anos de experiência como 

docente do ensino superior em cursos de graduação, pós-

graduação e MBA em instituições públicas e privadas de todo 

o Brasil e há 14 anos atuando com foco no ecossistema 

digital.

Com conteúdos e técnicas de apresentação 

decisivas para atrair público e reter a atenção da 

plateia, Emerson possui conhecimento, didática e 

empatia para transferir o conhecimento de 

maneira objetiva, envolvente e efetiva, mostrando 

aos ouvintes como transformar a teoria em prática 

e despertando nos profissionais o desejo de fazer 

o seu melhor.

nossos
produtos

WORKSHOPS



Eleja.se Academy é o projeto de qualificação e 

aperfeiçoamento profissional direcionado para Instituições, 

Entidades, Grupos e Eventos, que tem como objetivo 

principal oferecer a políticos, profissionais da área e 

promotores de eventos conteúdos criativos, inovadores, 

atraentes e de alto valor para agregar conhecimento e 

expertise através de diversos produtos que podem ser 

entregues através de meios digitais ou de participação 

presencial do publicitário, consultor e professor e idealizador 

do eleja.se Emerson Saraiva, mestre em Comunicação (UFPB), 

graduado em Jornalismo (UEPB) e Arte e Mídia (UFCG), com 

34 anos de experiência no mercado de Estratégia Eleitoral e 

Marketing Político, com mais de 15 anos de experiência como 

docente do ensino superior em cursos de graduação, pós-

graduação e MBA em instituições públicas e privadas de todo 

o Brasil e há 14 anos atuando com foco no ecossistema 

digital.

Os Workshops são desenvolvidos de maneira 

personalizada, de acordo com a situação, o contexto, 

a conjuntura, as necessidades e possibilidades do 

contratante e participante.

Para definir o tema e a estratégia de realização, 

enviamos formulários para serem preenchido pelo 

contratante e participantes e a partir dos dados e 

informações coletados através das respostas 

formatamos o workshop de maneira a atender 

perfeitamente as expectativas de todos e entregar 

exatamente o que é necessário para o projeto.

Tempo médio dos workshops: 9 0 minutos a 3 horas.

nossos
produtos

WORKSHOPS



Eleja.se Academy é o projeto de qualificação e 

aperfeiçoamento profissional direcionado para Instituições, 

Entidades, Grupos e Eventos, que tem como objetivo 

principal oferecer a políticos, profissionais da área e 

promotores de eventos conteúdos criativos, inovadores, 

atraentes e de alto valor para agregar conhecimento e 

expertise através de diversos produtos que podem ser 

entregues através de meios digitais ou de participação 

presencial do publicitário, consultor e professor e idealizador 

do eleja.se Emerson Saraiva, mestre em Comunicação (UFPB), 

graduado em Jornalismo (UEPB) e Arte e Mídia (UFCG), com 

34 anos de experiência no mercado de Estratégia Eleitoral e 

Marketing Político, com mais de 15 anos de experiência como 

docente do ensino superior em cursos de graduação, pós-

graduação e MBA em instituições públicas e privadas de todo 

o Brasil e há 14 anos atuando com foco no ecossistema 

digital.

Os treinamentos do eleja.se são, via de regra, 

apresentações presenciais dos nossos cursos 

online, adaptados ao caso específico, levando em 

consideração suas necessidades e propiciando 

uma experiência muito mais completa para todos 

os participantes.

nossos
produtos

TREINAMENTOS



Eleja.se Academy é o projeto de qualificação e 

aperfeiçoamento profissional direcionado para Instituições, 

Entidades, Grupos e Eventos, que tem como objetivo 

principal oferecer a políticos, profissionais da área e 

promotores de eventos conteúdos criativos, inovadores, 

atraentes e de alto valor para agregar conhecimento e 

expertise através de diversos produtos que podem ser 

entregues através de meios digitais ou de participação 

presencial do publicitário, consultor e professor e idealizador 

do eleja.se Emerson Saraiva, mestre em Comunicação (UFPB), 

graduado em Jornalismo (UEPB) e Arte e Mídia (UFCG), com 

34 anos de experiência no mercado de Estratégia Eleitoral e 

Marketing Político, com mais de 15 anos de experiência como 

docente do ensino superior em cursos de graduação, pós-

graduação e MBA em instituições públicas e privadas de todo 

o Brasil e há 14 anos atuando com foco no ecossistema 

digital.

Branding Pessoal para Políticos:
MARKETING DIGITAL PARA POLÍTICOS E 
ASSESSORES;

TREINAMENTO DE PRÉ-CAMPANHA PARA 
DEPUTADO ESTADUAL E DEPUTADO FEDERAL;

COMUNICAÇÃO EFICIENTE PARA MANDATOS 
MAJORITÁRIOS E PROPORCIONAIS;

TREINAMENTO DE MÍDIAS DIGITAIS E REDES 
SOCIAIS PARA EQUIPES DE COMUNICAÇÃO 
INSTITUCIONAL (prefeituras, câmaras de 
vereadores, assembleias legislativas, órgãos de classe 
e entidades representativas).

Tempo médio dos workshops: 4  a 12 horas.

nossos
produtos

TREINAMENTOS



Eleja.se Academy é o projeto de qualificação e 

aperfeiçoamento profissional direcionado para Instituições, 

Entidades, Grupos e Eventos, que tem como objetivo 

principal oferecer a políticos, profissionais da área e 

promotores de eventos conteúdos criativos, inovadores, 

atraentes e de alto valor para agregar conhecimento e 

expertise através de diversos produtos que podem ser 

entregues através de meios digitais ou de participação 

presencial do publicitário, consultor e professor e idealizador 

do eleja.se Emerson Saraiva, mestre em Comunicação (UFPB), 

graduado em Jornalismo (UEPB) e Arte e Mídia (UFCG), com 

34 anos de experiência no mercado de Estratégia Eleitoral e 

Marketing Político, com mais de 15 anos de experiência como 

docente do ensino superior em cursos de graduação, pós-

graduação e MBA em instituições públicas e privadas de todo 

o Brasil e há 14 anos atuando com foco no ecossistema 

digital.

A Mentoria Presencial com Emerson Saraiva é um 

produto diferenciado, completamente 

personalizável de acordo com cada situação, que 

envolve a visita do especialista a um ou mais 

locais, a realização de entrevistas em 

profundidade com os participantes do processo, a 

entrega de orientações e indicações para a 

correção de eventuais problemas e ganho de 

performance.

nossos
produtos

MENTORIAS



Eleja.se Academy é o projeto de qualificação e 

aperfeiçoamento profissional direcionado para Instituições, 

Entidades, Grupos e Eventos, que tem como objetivo 

principal oferecer a políticos, profissionais da área e 

promotores de eventos conteúdos criativos, inovadores, 

atraentes e de alto valor para agregar conhecimento e 

expertise através de diversos produtos que podem ser 

entregues através de meios digitais ou de participação 

presencial do publicitário, consultor e professor e idealizador 

do eleja.se Emerson Saraiva, mestre em Comunicação (UFPB), 

graduado em Jornalismo (UEPB) e Arte e Mídia (UFCG), com 

34 anos de experiência no mercado de Estratégia Eleitoral e 

Marketing Político, com mais de 15 anos de experiência como 

docente do ensino superior em cursos de graduação, pós-

graduação e MBA em instituições públicas e privadas de todo 

o Brasil e há 14 anos atuando com foco no ecossistema 

digital.

A Mentoria Presencial é oferecida para os seguintes 

casos:

PRÉ-CANDIDATOS E SUAS EQUIPES;

GESTORES PÚBLICOS E SUAS EQUIPES;

MANDATÁRIOS E SUAS EQUIPES;

EMPRESAS DE COMUNICAÇÃO;

AGÊNCIAS DE COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA.

nossos
produtos

MENTORIAS



Eleja.se Academy é o projeto de qualificação e 

aperfeiçoamento profissional direcionado para Instituições, 

Entidades, Grupos e Eventos, que tem como objetivo 

principal oferecer a políticos, profissionais da área e 

promotores de eventos conteúdos criativos, inovadores, 

atraentes e de alto valor para agregar conhecimento e 

expertise através de diversos produtos que podem ser 

entregues através de meios digitais ou de participação 

presencial do publicitário, consultor e professor e idealizador 

do eleja.se Emerson Saraiva, mestre em Comunicação (UFPB), 

graduado em Jornalismo (UEPB) e Arte e Mídia (UFCG), com 

34 anos de experiência no mercado de Estratégia Eleitoral e 

Marketing Político, com mais de 15 anos de experiência como 

docente do ensino superior em cursos de graduação, pós-

graduação e MBA em instituições públicas e privadas de todo 

o Brasil e há 14 anos atuando com foco no ecossistema 

digital.

Além de todos os produtos pré-formatados já 

apresentados, podemos desenvolver um produto 

personalizado exclusivamente para você, a partir 

das suas necessidades e interesses.

Esse produto pode ser desde um produto mais 

simples, como um palestra sobre um tema 

específico, até produtos mais completos, como 

um curso ou treinamento criado especialmente 

para atender uma demanda específica sua, que 

pode envolver tanto o ambiente presencial 

quanto o digital ou até um formato híbrido.

nossos
produtos

PRODUTO
PERSONALIZADO



                        O nosso processo de contratação é  
             personalizado e se inicia com uma conversa do 

contratante ou seu representante com os nossos 

consultores, para que possamos entender sua 

necessidade e possibilidades e desenvolver uma proposta 

de trabalho completamente alinhada com as suas 

expectativas.

Para receber outras informações sobre a ELEJA.SE 

ACADEMY e iniciar o processo de contratação do nosso 

produto que melhor atende suas necessidades, entre em 

contato conosco:

como
contratar

Fábio Nóbrega

(83) 9 9339-2305
operacional@eleja.se



Será um enorme prazer e uma honra poder ajudar 

você, sua equipe ou os participantes do seu 

evento a dar o próximo passo rumo ao Sucesso 

como Político ou profissional de Estratégia 

Eleitoral, Comunicação Digital e Marketing 

Político.

Emerson Saraiva
ELEJA.SE ACADEMY



OBSERVAÇÃO IMPORTANTE:

ELEJA.SE ACADEMY é uma operação da empresa COLETIVO 

DIGITALL AGÊNCIA DE MARKETING LTDA e todas as 

contratações de serviço são realizadas em nome da empresa.

Produtos e serviços que não sejam destinados à capacitação, 

qualificação e treinamento destinados a processos eleitorais 

podem ser contratados sem nenhum óbice por órgãos 

públicos e entidades privadas de direito público, não havendo 

nestes casos qualquer impedimento por parte de tribunais de 

contas e outros órgãos de fiscalização.

No caso desses eventos todo o material apresentado e 

entregue aos participantes não possui nenhum tipo de 

identificação da marca ELEJA.SE, bem como nenhuma alusão a 

estratégias, técnicas e ferramentas destinadas ao uso direto 

ou indireto em processos eleitorais.




