
 

 

São Paulo, 19 de Maio de 2017 

 

Circular 12_2017: Diretas Já e Plano Popular de Emergência 
 

As recentes gravações envolvendo diretamente a figura de Michel Temer com a compra do 

silencio de Eduardo Cunha, através de malas de dinheiro da JBS, acentuam a crise política e 

desestabilizam a sustentação parlamentar e midiática do Governo. Esse fato abre uma janela 

de oportunidade para as forças populares barrarem as Reformas e efetivarem a palavra de 

ordem “Fora Temer”. 

Contudo, a grande mídia em conluio com setores da elite brasileira articulam uma saída segura 

para a manutenção do seu projeto golpista, mesmo com a queda de Temer. A substituição de 

Temer via eleições indiretas, ou seja, escolhido pelo Congresso mais corrupto e desmoralizado 

da história do país, é o novo Golpe em curso. Portanto, para as organizações populares é 

central neste momento jogarmos todo nosso esforço de mobilização em torno da bandeira das 

“Diretas Já”.  

Ao mesmo tempo, em que reivindicamos a soberania do voto popular como solução para a 

crise política, nesse contexto torna-se ainda mais relevante o Plano Popular de Emergência 

construído pela Frente Brasil Popular. Segue abaixo nossas orientações em torno desses 

temas: 

1- Calendário de Lutas: 

 

a. 21 de Maio - Domingo:  

i. Em reunião realizada em conjunto com as duas Frentes, definiu-se a 

necessidade de convocarmos atos em todas as cidades, em especial 

nas capitais, para o próximo dia 21 de Maio, Domingo.  

ii. O ato deverá ter como centralidade a bandeiras: “Fora Temer, Diretas 

Já”. 

iii. O local e horário da manifestação deverá ser enviado para o email 

secretaria@frentebrasilpopular.org.br para contribuirmos na 

divulgação. 

iv. Em alguns lugares grupo de Direita estão convocando atos para a 

mesma data, é preciso um cuidado redobrado na segurança, bem 

como orientações para militância não cair em provocações. 

 

b. 24 de Maio – Quarta-feira: MOBILIZAÇÃO NACIONAL 

mailto:secretaria@frentebrasilpopular.org.br


i. Esta data já estava sendo convocada em conjunto com o Fórum das 

Centrais na perspectiva de construir uma grande mobilização em 

Brasília para barrar as Reformas. 

ii. Nesta conjuntura reafirmou-se a necessidade de manter a 

mobilização à Brasília. 

iii. Os ônibus deverão chegar na madrugada do dia 24 pois não haverá 

estrutura de acampamento. A concentração será no Estádio Mané 

Garrincha. Na parte da tarde a manifestação deverá deslocar-se em 

marcha até o Congresso Nacional. 

iv.  Além do ato em Brasília no dia 24, orienta-se que os estados 

construam atos nas principais cidades nesta data, envolvendo os 

setores que não tiveram condições de se deslocar à Brasília.  

v. O local e horário da manifestação deverá ser enviado para o email 

secretaria@frentebrasilpopular.org.br para contribuirmos na 

divulgação. 

 

2- Plano Popular de Emergência: Ampla Divulgação 

 

a. Depois de um intenso debate nas organizações e nos coletivos da FBP, segue 

em anexo a versão final do Plano Popular de Emergência. 

b. No documento, estamos orientando o envio de sugestões e comentários sobre 
o Plano Popular de Emergência para o endereço eletrônico: 
sugestaoplanofbp@gmail.com, na perspectiva de aperfeiçoa-lo 
constantemente.  

c. É fundamental que os estados e as organizações se apropriem do conteúdo do 
Plano e iniciem o processo de divulgação do mesmo, produzindo materiais 
mais sintéticos para dialogar com a sociedade durante as mobilizações.  

d. Na próxima reunião do Coletivo Nacional, dia 29 de Maio em São Paulo, vamos 
aprofundar as formas de utilização do Plano no trabalho de base e na agitação 
e propaganda.  

e. Além disso, conforme orientação da circular anterior, o lançamento nacional 
do Plano será feito no dia 29 de Maio, às 18h30 no Teatro TUCA da PUC-SP. 

 
 

Fora Temer, Diretas Já! 
Nenhum Direito a Menos 

Secretaria Operativa 
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