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** mais atrações estão para serem
confirmadas, aguardem.
Se
não
puder
comparecer
pessoalmente, acompanhe ao vivo
pela
CausaOperariaTV
https://www.youtube.com/user/Caus
aOperariaTV

Ato de mulheres
contra a
condenação do Lula

Os comitês de luta contra o golpe
convidam a todos para o grande
lançamento do Comitê de Artistas
contra o Golpe em São Paulo,
capital.
O lançamento pretende ser um
marco de resistência contra todo o
tipo de censura, arbitrariedades e
agressões que têm sido vivenciadas
no Brasil nos últimos tempos.
PROGRAMAÇÃO:
19h00 | debate: o golpe e a censura
(ao vivo durante o programa Uzwela,
conversa sobre cultura)
DEBATEDORES JÁ CONFIRMADOS:
Wiliam Dunne | redator e colunista
do Diário Causa Operária e do Jornal
Causa Operária, foi perseguido e
processado pelo atual prefeito
golpista de São Paulo, João Doria.

Pedro Martins | produtor cultural e
um dos organizadores da Frente
Nacional contra a Censura (FNCC)
21h00 | apresentação musical e
exposição de charges e fotografias
de artistas da luta contra o golpe
ATRAÇÃO MUSICAL CONFIRMADA:
Pocket show com Malu Aires.
Conheça Malu Aires: paulistana,
radicada em Belo Horizonte desde
1996. Compositora e intérprete.
Membro do Comitê Pela Anulação
do Impeachment MG.
https://www.youtube.com/maluairest
v
https://www.youtube.com/watch?v=
Bmwk9-NXbJY
* às 21h00 também será servido um
coquetel

Já na véspera do “julgamento”
contra Lula, dia 23, a presidenta
Dilma vai liderar na capital gaúcha
com a presença de Eleonora
Menicucci (ministra durante seu
governo) um grande ato de mulheres.
A ex-presidenta argentina, Cristina
Kirchner, também foi convidada.
À noite do mesmo dia terá vigília
para aguardar o “julgamento”.

Resistindo à
perseguição MST vai
acampar dia 20
No dia 28 de dezembro, a Justiça
Federal proibiu o acampamento em
Porto Alegre em protesto à
condenação do Lula. Apesar disso, o
Movimento
dos
Trabalhadores
Rurais Sem Terra disse que vai
manter a mobilização e dia 20 de
janeiro já estarão na capital gaúcha.
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Churrascos

Procure o comitê mais próximo

Brasileiros no mundo contra o Golpe
- Atos em defesa de Lula e da
democracia no Brasil - Esse é o
calendário
das
manifestações
pró-Lula em janeiro/18 dos coletivos
participantes da Frente Internacional
de Brasileiros no Mundo contra o
Golpe. - Acompanhe e divulgue
pelas redes sociais:

manifestações pelo mundo: New
York,
Estocolmo,
Berlim
novamente, Madrid, Cidade do
México, Paris, mais uma vez em
Londres e por fim Colônia. No dia
23 New York fará mais um ato.
Encerrando
as
atividades
internacionais no mesmo dia do
“julgamento”, dia 24, Munique,
Lisboa e Paris.
20 de janeiro (sábado)

20/01/18 – Zurique: EM DEFESA
DE LULA, PELA DEMOCRACIA.
– 14:00 às 17:00, Hirschenplatz
Zürich. Manifesto Brasil Social –
https://www.facebook.com/events/1
577411582296334/
21/01/18 – Barcelona: Persecución
a Lula: otro Golpe al Estado de
Derecho
–
https://www.facebook.com/events/1
654243547971159/
Além desses atos internacionais
organizados pelos nossos comitês,
em 13 de janeiro Londres e Berlim
realizaram atividades. Próximo dia
20 será a vez também de Frankfurt.
E no dia 21, acompanhando
Barcelona, vão pipocar

Fonte:
https://brasileirosnomundocontraogo
lpe.wordpress.com/

Planaltina - DF: R Marechal
Deodoro, Chácara 01, setor norte.
10h. R$ 30,00. (61) 9 8217-9820;

24 de Janeiro!

Belo Horizonte - MG: Local a
definir.
R$ 25,00. Confirme
antecipadamente. Informações - (31)
98833-1224 (Janaina) / (31)
98302-3778 (Alexandre) / e-mail
partidodacausaoperariabh@gmail.co
m.

Está chegando a primeira atividade
do calendário unificado da Plenária
nacional dos nossos comitês:

21 de janeiro (domingo)

“24 de janeiro - Ocupação de Porto
Alegre contra a prisão de Lula e
contra o Golpe.

São Paulo - SP: Centro Cultural
Benjamin Peret (R Serranos, 90, São
Paulo-SP). 12h. (11) 98192-9317 ;

Encontrão dos Comitês de Luta
Contra o Golpe e pela Anulação do
Impeachment.

Campinas - SP: Local a definir. R$
30,00. Informações: na página do
facebook
@comitecontraogolpecampinas

Juntar assinaturas.”
(Relatório e Resoluções da I Plenária
Nacional de Comitês).

Blumenau-SC: Clube Blumenau de
Caça e Tiro Esportivo (R Itajai, 2560
- Fundos Estande de Tiro). 11h. R$
30,00.

