
PLENÁRIA NACIONAL DE TODAS AS FRENTES

I- UNIDADE EMERGENCIAL em TORNO DA LUTA POR:   

VACINA  JÁ,(apoio  ao  SUS)  ;  AUXILIO  DE  Emergência  de  600  reais
mensais,  até  o  fim do covid  para  os  60 milhões  de  trabalhadores
necessitados; e FORA BOLSONARO

II- CALENDÁRIO DE ATIVIDADES  UNITÁRIO  NACIONAL

(sem demérito às iniciativas locais e setoriais)

ATIVIDADES PERMANENTES

1. TODO  FINAL  DE  SEMANA:  CARREATAS,  BICLETADAS,
bandeiraços, colagem de lambe-lambe, ações de solidariedade
etc.  de acordo com a cultura política local.  Quanto maior o
numero  de  cidades,  melhor  e  de  preferencia  ir  aos  bairros
populares.

2. TODA   QUINTA-FEIRA:  O movimento  sindical  está
organizando dia de agitação e propaganda. (Com carro de som,
panfletagem, lambe-lambe, etc) Panelaço nas janelas, sinais de
luto  e nossas bandeiras e faixas.

ATIVIDADES  DATADAS 

1. SEMANA   de  luta  das  mulheres   7  a  14  de  março  (dia  da
Marielle).

2. Dia 21 de março, dia de luta contra discriminação racial ( é um
domingo, juntar com as carreatas).

3. Dia 24 de março, dia nacional dos educadores, seria nossa data
UNITÁRIA de mobilização nacional.

4. Dia 28 de  março,   domingo, dia de ações de solidariedade,
coleta de recursos, alimentos  e ações de saude, etc. Usar as
sedes de sindicatos, partidos, movimentos e igrejas, terreiros,
para coleta e distribuição de alimentos.

5. Dia 1 de abril,  quinta-feira,  dia de denúncia Ditadura militar,
nunca mais!

6. Dia 3 de abril, sábado de aleluia, organizar malhação ao Judas,
na figura do Bolsonaro!

7. Semana  de  7  a  11  de  abril.   Em  torno  da  saude,  serão
atividades internacionais. E no dia 11 (domingo, as 15 hs, os
artistas  propõem  ascendermos  velas,  em  locais  publicos  em
homenagem aos mortos; atos inter-religiosos)

8. Semana do primeiro de maio.

FICAR ALERTA, se a situação se agravar, podemos convocar
uma greve geral, que as centrais sindicais poderão organizar.



III- MANIFESTO

1. Todo mundo ler, e mandar as retificações pontuais, até dia 10/3
–  e  autorizamos  a  equipe  nacional  a   ajustar.
 respirabrasil@mobiliza.online

2. Do dia  10 a  30 de março coleta  de  adesões,  entidades  ,
organizações, e personalidades, no mesmo correio.

3. Lançamento,  inicio  de  abril...  talvez   3,  4  ou  5  de  abril...
(podemos receber sugestões)

IV- Orientações políticas: 
1. REALIZAR PLENÁRIAS UNITÁRIAS DE TODAS AS FRENTES E
FORÇAS,  NOS  ESTADOS  E  REGIÕES,  PARA  DEBATER  COMO
ENCAMINHAR.   Aonde  for  possível  organizar  comitês
populares locais.’

2. Nossa prioridade de sempre, é falar com o povo. Agora é
agitação  e  propaganda.  Precisamos  usar  todas  as  formas,
desde  a  pichação,  lambe-lambe,  cards,  redes  sociais  até
programas de rádio e o  CENTRAL DO BRASIL, na TVT e tevês
comunitárias/educativas  (enviem  noticias  para
programacentraldobrasil@gmail.com;  editado  pelas  duas
frentes)

3.  Debater  com  nossa  militância  novas  formas  criativas,
simbólicas, que causem impacto na população.

4.  Conclamar  nossa  militância  que  mora  no  DF,  para
intensificar as manifestações simbólicas relacionadas no STF
e no congresso nacional.

5. Orientar de forma permanente o povo ao uso das máscaras
e  o  isolamento  social.  Exigir  dos  governos  estadual  e
municipal o fechamento total, por 15 dias.   Impedir a volta às
aulas. Todo apoio a luta dos educadores/as.

6.Não podemos ser pessimistas.  Devemos ser portadores da
ESPERANÇA, dizer ao povo que  haverá mudanças!
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