
 

 

São Paulo, 26 de Julho de 2017 

 
Circular 15_2017: Calendário de lutas e organizativo da FBP 
 

Nos dias 18 e 19 de Julho realizou-se em São Paulo a reunião do Coletivo Nacional, com a 

participação de mais 100 militantes, com representação de 15 estados. A reunião além de 

aprofundar a análise de conjuntura, definiu um calendário de lutas e organizativo da FBP para 

o próximo período. Com base nos indicativos da reunião do Coletivo Nacional a secretaria 

operativa fez alguns ajustes, já incorporados nas orientações abaixo. É fundamental que a 

Frente nos estados e municípios realize plenárias para debater esses encaminhamentos: 

 

1- Bandeiras de Luta: 

- Fora Temer, Diretas Já!  

- Revogação da Reforma Trabalhista e contra o fim da Aposentadoria! 

 

2- Calendário de lutas e organizativo: 

Além do calendário geral das organizações que compõem a Frente, que segue abaixo, em 

debate com a Secretaria Operativa Nacional apontou-se algumas agendas prioritárias para o 

próximo período. São elas:  

2 de Agosto – Votação da Denúncia contra Temer no Congresso – Devemos organizar vigílias 

ou atos públicos na capitais, em locais simbólicos para exigir dos deputados o voto contra 

Temer. Recomenda-se a organização de exibições públicas da votação em telões, para além de 

atos políticos.  

14 à 18 de Agosto – Nesse período será realizada a Jornada de lutas da Juventude Brasileira. A 

Frente incorporará essa semana no seu calendário para realizar ações de agitações nos 

municípios de denúncia à Reforma da Previdência. O dia 17 de Agosto será o dia central de 

mobilizações, que se chamará Ocupa Brasil, onde convocaremos a sociedade à demonstrara 

sua inconformidade com o fim da aposentadoria.  

1 à 3 ou 8 à 10 de Dezembro – De acordo com definição do Coletivo nacional realizaremos a II 

Conferência da Frente Brasil Popular em Dezembro deste ano. A Operativa está apontando o 



indicativo de duas datas possíveis para a realização dessa atividade em função da 

disponibilidade de estrutura. Nos próximos dias será anunciada a data definitiva.  

 

4- Desafios Organizativos: 

I- Desafio consolidação da Sec. Operativa:  

a. Importância de consolidar uma secretaria operativa, que anime a Frente no 

estado, com regularidade de funcionamento.  

b. Cuidado de garantir a presença de todos os campos políticos que tem atuação 

no estado na operativa.  

c. Representação fixa das entidades 

d. Liberar um militante com a tarefa de secretariar a FBP, pois isso ajuda a dar 

ritmo, e garantir os encaminhamentos das reuniões.  

II- Desafio da consolidação do Coletivo estadual:  

a. Como consolidar os coletivos estaduais para não restringir o nosso campo de 

influencia? 

III- Desafios do enraizamento da FBP  

a. Desafio de construção de uma política de enraizamento: Coletivos regionais, 

Caravanas, jornada de trabalho de base, interiorização da FBP, etc. 

b. Produzir um material sobre a construção de comitês e sobre as caravanas.  

c. Como envolver os coletivos locais e pessoas que não tem organização na 

organicidade da FBP? 

IV- Desafio da disseminação do Plano Popular de emergência:  

a. Desafio de enraizamento e popularização do Plano.  

b. Construir materiais específicos, para segmentos, e com linguagem popular.  

c. Realizar Cursos massivos do Plano de emergência. 

V- Desafios do acompanhamento dos Estados  

a. A operativa nacional deve estar sensível para a identificação de tensões nos 

estados e atuar para dissolvê-las. 

VI- Desafio da identidade da FBP 

a. Como viabilizar uma maior projeção da identidade da FBP na sociedade?   

 



5- Calendário Geral: 

25 de Julho a 1 de Agosto: Dia do Trabalhador Rural - Jornada nacional de luta pela terra do 

MST 

21 à 26 de Julho – Jornada de pichação “Fora Temer, Diretas Já”  

2 de Agosto – Dia da votação no Congresso Nacional do afastamento de Temer – Grande Ato 

político pelo Fora Temer. 

11 de Agosto – Tribunal popular que julgará a Lava Jato, em Curitiba 

11 de Agosto – Posse da Diretoria da UNE no Largo São Francisco em São Paulo 

14 a 18 Agosto - Jornada Nacional da Juventude Brasileira e Ocupa Brasil: realização de ações 

de agitação nos municípios.  

17 de Agosto – Dia central de mobilização do Ocupa Brasil: atos nos municípios denunciando 

Reforma da Previdência. 

28 e 31 de Agosto – Congresso da CUT – São Paulo 

4 a 7 de Setembro: Jornada Nacional em Defesa da Soberania: Realizar atividades em defesa 

da Petrobras, das estatais, e denúncia da ação do capital estrangeiro nas terras, recursos 

naturais, transnacionais, etc.  

3 de Outubro – Aniversário da Petrobrás – Grande ato no Rio de Janeiro 

16 à 18 de Novembro – Encontro da Jornada pela Democracia e contra o neoliberalismo em 

Montevideo. 

1 à 3 ou 8 à 10 de Dezembro – II Conferência Nacional da FBP 

2018 

13 à 18 de Março – Fórum Social Mundial em Salvador 

17, 18 e 19 de Março - Fórum alternativo mundial das águas, em Brasília- UNB 

 

Fora Temer, Diretas Já! 
Contra as Reformas Trabalhista e Previdenciária  

 
Secretaria Operativa 

 

 


