Relatoria Reunião Coletivo Nacional da FRENTE BRASIL POPULAR
Data: 22 de Março 2016
Local: Sindicato dos Bancários/ Sao Paulo
Encaminhamentos organizativos:
1. realizar reuniões da Secretaria Operativa nacional uma vez por semana, em data fixa
para ir monitorando a conjuntura. Sugere-se que a FBP em cada estado também tenha a
mesma pratica da secretaria operativa estadual se reunir uma vez por semana para
acompanhar o desenrolar da conjuntura.
2. Constituir uma "sala de situação", para acompanhamento diário da conjuntura, e
produzindo um relatório periódico da conjuntura. A Secretaria Operativa fica responsável
pela definição da dinâmica.
3. Constituir um grupo de agit-prop responsável por produzir materiais para agitação na
base. De imediato, produzir um jornal tabloide e panfletos para distribuição em empresas,
escolas e locais de moradia. Equipe de comunicação fica responsável.
4. Constituir uma articulação nacional em Defesa da Democracia juntando
personalidades, igrejas, artistas, que estão para além da FBP, sendo lançado no Rio de
Janeiro, entre os dias 1 e 4 de abril, em local simbólico (Teatro Casagrande).
5. Estimular a constituição de uma rede de comunicadores, que sirva para a produção,
socialização e distribuição de conteúdo que possa denunciar o golpe em curso. Essa rede
será centrada no Barão de Itararé, contudo cada entidade deverá destacar militantes
responsáveis por essa tarefa. Constituir uma rede com os comunicadores das entidades
que não estão em São Paulo. Destacar alguém da operativa para acompanhar
politicamente a Comunicação.
6. Estimular os governadores progressistas através de uma carta da FBP para que
constituam uma Rede pela legalidade.
7. Intensificar a articulação internacional de solidariedade à luta pela democracia no
Brasil.
Calendário de Mobilizações:
1. Construir no dia 31/03 a Jornada Nacional pela Democracia – Golpe Nunca Mais,
com manifestação Nacional em Brasília e atividades em todas as cidades do Brasil.
Neste dia, em Brasília realizar um grande ato com juristas e personalidades,
entregando uma carta aos poderes. A convocatória do dia 31/03 deverá conter com
centralidade a Defesa da democracia, e incluir no texto a defesa dos direitos sociais, e por
outra política econômica.
2. Convocar uma ampla mobilização centrada em Brasília para a data próxima a votação
(provavelmente segunda semana de abril) Marcha Nacional à Brasília contra o Golpe
em Defesa da Democracia.
3. Preparar as condições para após o ato que se realizará próximo a votação, deixar
militantes acampados até o dia da votação.

Orientações para os Estados:
1. Realizar reuniões da Secretaria Operativa nos estados pelo menos uma vez por semana,
em data fixa, para ir monitorando a conjuntura.
2. Promover plenárias municipais da Frente Brasil Popular para debater a conjuntura e
organizar a militância para o calendário de lutas, bem como atividades de diálogo com a
sociedade. Incentivar a realização de assembleias populares em bairros, comunidades e
assembleias sindicais em porta de fábrica. Incentivar a constituição de Comitês contra o
golpe e em defesa da democracia. É preciso capilarizar a luta contra o golpe.
3. Ampla campanha de agitação em todas as cidades, com lambe-lambe, murais, etc, com
palavras de ordem contra o Golpe e denunciando o papel da Globo na desestabilização
política do país.
4. No dia 31 de março, construir em conjunto com a Frente Povo Sem Medo a Jornada
Nacional pela Democracia – Golpe Nunca Mais, com manifestação Nacional em Brasília
e atividades em todas as cidades do Brasil.

