
Venha
construir um
novo Brasil!

Participe da Vaquinha ConPÉ



VAQUINHA

O que é
a Vaquinha
ConPÉ?

É uma iniciativa da Constituinte Popular
e Ética para arrecadar fundos
para a produção e veiculação de Vídeos
que explicam o que é a ConPÉ
e como será o Programa de Governo
e as Políticas Públicas do Quarto Sistema,
para que cada vez mais pessoas
venham participar e compor
o Novo Governo.



VAQUINHA

Constituinte
Popular
e Ética

Uma nova Geopolítica para o Brasil
Um Estado Moderno com sua nova
Estrutura Organizacional
Um Governo Ético
Um novo Regime de Governo (A
Demarquia)

Constituinte Popular e Ética um movimento
popular, fundamentado na Ética.
Seu objetivo é implantar o Quarto Sistema,
que é um conjunto de princípios
e regras que se propõe a estabelecer:

Tudo isto culminará com promulgação de
uma nova Constituição elaborada e
referendada pelo Povo.



VAQUINHA

Constituinte
Popular
e Ética

Como o nome já diz é um Movimento
Popular e Ético. Por ser popular
é fundamental que as pessoas venham
participar e para isso elas precisam saber
que o movimento existe. O meio
desenvolvido até agora pela ConPÉ
são vídeos explicativos. Para a produção
e veiculação destes vídeos precisamos
de recursos que vêm do próprio povo,
e por ser ético todos os envolvidos
no processo, inclusive no de captação,
serão devidamente remunerados.



VAQUINHA

Como
Funciona? Veja a seguir como funciona

a VAQUINHA ConPÉ e venha
participar, seja contribuindo
diretamente ou buscando
pessoas para compor
um grupo de patrocinadores.



VAQUINHA

Quem pode
patrocinar? Qualquer pessoa pode contribuir.

O patrocínio da veiculação de um vídeo
pode ser feito por pessoas físicas
e/ou jurídicas, através de agentes
credenciados, e poderá ser individual
ou em grupos de 2 a 40 pessoas que você
não precisa conhecer.



VAQUINHA

O que o
Patrocinador
recebe de
contrapartida?

Além de estar contribuindo ativamente
para a construção do Novo Brasil,
o patrocinador terá seu nome veiculado
ao final de cada vídeo e receberá também
uma cópia que ele pode repassar
para os seus contatos e guardar
como prova histórica
de sua participação na construção
e implantação de um novo paradigma
que revolucionará o Brasil
e será um exemplo para o mundo.



VAQUINHA

Como são
as Cotas?

As cotas podem acontecer
de 8 formas diferentes conforme
tabela a seguir, sempre totalizando 
R$ 2.000,00 (dois mil Reais)
que é o valor total do patrocínio
de cada vídeo, sendo que
um mesmo vídeo pode ter vários
patrocinadores que veicularão
em vias diferentes.



COTA 
AMARELAA

INDIVIDUALR$ 2.000,00

COTA 
LARANJAB

R$ 2.000,00

1 PESSOA

1 COTA DE
R$ 2.000,00

2 PESSOAS

2 COTAS DE
R$ 1.000,00 CADA



COTA 
AZUL CLAROC

R$ 2.000,00

COTA
ROSAD

R$ 2.000,00

4 PESSOAS

4 COTAS DE
R$ 500,00 CADA

5 PESSOAS

5 COTAS DE
R$ 400,00 CADA



COTA
VERDEE

R$ 2.000,00

COTA
ROXAF

R$ 2.000,00

8 PESSOAS

8 COTAS DE
R$ 250,00 CADA

10 PESSOAS

10 COTAS DE
R$ 200,00 CADA



COTA 
AZUL ESCUROG

R$ 2.000,00

COTA 
VERMELHAH

R$ 2.000,00

20 PESSOAS

20 COTAS DE
R$ 100,00 CADA

40 PESSOAS

40 COTAS DE
R$ 50,00 CADA



Como
encontrar
e reconhecer
um agente
credenciado

VAQUINHA

No site constituintepopulareetica.com você
encontrará os contatos e poderá confirmar
as credenciais, todas estão da forma 
a seguir: 



VAQUINHA

Como 
tornar-me
um Agente
Credenciado? 

Primeiro você deve conhecer as propostas
da ConPÉ, depois, concordando você deve
referendar a favor da implantação
do Quarto Sistema, depois você deve
se cadastrar no Site:
constituintepopulareetica.com e solicitar
o seu credenciamento.



Os investimentos realizados, individualmenteou

mediante vaquinhas, são feitos através do site

www.constituintepopulareetica.com e o seu

comprovante deve ser entregue ao agente

credenciado que se encarregará de enviaros

nomes dos patrocinadores para serem colocados

nos vídeos patrocinados. 

O QUE DEVO FAZER?

Quero
Contribuir!

VAQUINHA


