
RECONQUISTANDO O ORGULHO DE SER BRASILEIRO



NO IMAGINÁRIO DO BRASILEIRO, VIVEMOS

O CENÁRIO MAIS DRAMÁTICO POSSÍVEL

Quando você lê Brasil, quais são as 

primeiras palavras que vêm a sua 

cabeça?

Pergunta: Para você, o que 

existe de pior no nosso país?
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A AUSÊNCIA DE UMA REFERÊNCIA / 

LIDERANÇA REFORÇA UM CLIMA 

PREOCUPANTE
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Vem caindo a confiança 
nas principais instituições.

Existe uma insegurança
no futuro do Brasil.

Apenas 4% externaram 
satisfação com o Brasil,
em geral, na esfera pública.

Menos de 50%
dos brasileiros acredita
em melhora da economia. 

E uma insegurança
no futuro pessoal.

Apenas 25% estão satisfeitos 
com a própria renda.

69% dos entrevistados 
manifestaram preocupação com 
a possibilidade de perder o 
padrão de vida. 



MAS ISSO NÃO SIGNIFICA QUE O PAÍS ESTÁ 

DESCRENTE
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Esperança

Competência

Mudança

Luta/Cidadania

Leis/Ordem

Liderança

União

Ordem e Progresso

Ética/Moral

Comprometimento

Novas eleições

Transparência
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O SIMPLES FATO DE ESTIMULARMOS 

UMA MUDANÇA JÁ SE MOSTRA 

POSITIVO
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“Para nos unirmos e lutarmos por igualdade em conjunto”

“É a hora de todos lutarem por um objetivo comum.”

“Vamos lutar e vamos sair dessa”

“A união faz a força”

“Junte-se e vamos a luta por um país melhor”



POR ISSO, CRIAMOS O MOVIMENTO

“EU AMO O BRASIL”

Através de nossos projetos 

buscamos estimular o 

patriotismo, resgatar a 

confiança e incentivar as 

pessoas à agirem.

Nosso país está vivo e 

pulsante e queremos que a 

população não se esqueça

disso.



OS PROJETOS

EMBANDEIRANDO SÃO PAULO

Através de nossa Campanha “Embandeirando SP” estamos promovendo nosso maior 

símbolo: a bandeira nacional por toda a cidade de São Paulo, e também nos demais 

municípios do estado.

Em 2017, a campanha ocorreu no complexo viário Ayrton Senna, Avenida Brasil, Largo da 

Batata, Ponte Zuccolo (Cidade Jardim) e CEU Paraisópolis. Este ano a campanha foi 

estendida para embandeirar as Pontes das Marginais Pinheiros e Tietê, bem como a rede 

CEU. Serão mais de 200 bandeiras espalhadas em São Paulo.



OS PROJETOS

PROJETO DE CONSCIENTIZAÇÃO POLÍTICO CIDADÃO

Através deste projeto, a EAB deseja fomentar a discussão e conscientização do brasileiro 

para votar, uma vez que este é um dos principais atos de cidadania e fonte inicial para 

garantia de um futuro mais honesto ao país.

Por meio de plataformas digitais, cartilhas, palestras, workshops e cursos, desejamos 

apresentar as ferramentas para que o cidadão encontre informações confiáveis sobre os 

candidatos, conheçam seus programas de governo, saibam quais as responsabilidades e 

deveres de cada cargo político, para que assim possam votar com consciência e 

informação. 



PARCEIRIAS

A EAB conta com parceiros que compartilham da causa patriótica e 

entendem a necessidade de resgatar estes valores. Estes parceiros 

contribuem com a divulgação da EAB, alcance de novos associados, 

instalação das bandeiras ou parcerias em eventos. Dentre nossos 

parceiros estão:

• Associação Reciclázaro

• Fundação Astronauta (Instituto Marcos Pontes)

• Instituto Ayrton Senna

• Prefeituras 

• Umuarama

• Skin Max



UNA-SE À NÓS NESSE MOVIMENTO

“O Brasil é um país extremamente rico em 

belezas naturais, diversidade cultural, é 

uma terra fértil! Tudo que conquistei foi 

aqui, por isso digo com muito orgulho: Em 

minhas veias corre sangue brasileiro, eu 

amo meu país!”

Marcelo Braga Nascimento

Fundador e Presidente da EAB



Carlos Ebner

carlos.ebner@bnz.com.br

Tayane Araujo

tayane.araujo@euamoobrasil.org.br

+55 (11) 97197-5108 | +55 (11) 3086-3900

Facebook.com/AssociacaoEab


