
Frente Ampla Nacional pelas Diretas Já 

Local: Brasília – CNTC 
Data: 5 de Junho de 2016 
 
Reunindo mais de 55 entidades representativas de diferentes setores da sociedade civil, de um 

amplo espectro político, conformou-se neste dia 5 de Junho em Brasília a “Frente Ampla 

Nacional pelas Diretas Já”, cujas resoluções seguem abaixo: 

 
1- Objetivos: 

a. Fora Temer! 

b. Diretas Já! 

c. Contra as Reformas, Nenhum direito a menos. 

 

2- O que fazer em conjunto? 

 

a) Constituição de uma Frente Ampla Nacional pelas Diretas Já. 

b) Incorporar-se ao manifesto dos artistas que sintetiza a unidade dessa articulação, 

realizando uma ampla campanha de assinaturas em torno desse manifesto. 

c) Fortalecer a Greve Geral. 

d) Participar e apoiar a Frente partidária e parlamentar pelas Diretas Já.  

e) Promover o envolvimento dos Governadores na campanha pelas Diretas. 

f) Construir comitês populares pelas Diretas Já em todos os setores. 

g) Construir um calendário de mobilização de massas unificado em todos os estados.  

h) Fortalecer os atos políticos e culturais que já estão em curso. 

i) Aumentar a pressão dentro do Congresso para barras as Reformas.  

j) Publicar o maior número possível de materiais didáticos, em linguagem popular sobre 

as Diretas.  

k) Realizar atos nas periferias das grandes cidades. 

l) Divulgar o Manifesto religioso em defesa das Diretas Já.  

m) Trabalhar a perspectiva de grandes atos de lançamento nos estados da Frente Ampla 

Nacional pelas Diretas Já.  

 

 

3- Calendário: 

 

a) 8 de Junho - Lançamento da Frente Parlamentar Suprapartidária pelas Diretas  

b) 11 de Junho – Ato Político Cultural por Diretas Já – Farol da Barra em Salvador 

c) 11 de Junho - Ato Show #PoaDiretasJa – Parque da redenção em Porto Alegre  

d) 16 de Junho - Comício pelas Diretas durante o CONUNE.  

e) 19 de Junho - Ato pela Democracia e contra a violência no Campo- Belém-PA 

f) 30 de Junho – Greve Geral 

 


