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Quem pode criar um Comitê?
• Qualquer militante ou grupo, bastando ter iniciativa e dispor-se a 

fortalecer as mobilizações por “Lula Livre” 

Quem pode ser convidado(a) a participar?
• Quanto mais plural for o Comitê, maior será sua capacidade de 

mobilização social 
• Os Comitês fazem parte da estratégia de resistência da Frente Brasil 

Popular e da Frente Povo sem Medo
• Além das Frentes, outros atores sociais devem ser identificados 

e contatados: juventudes; profissionais da educação e da saúde; 
juristas; meio empresarial; meios de comunicação; movimentos 
artístico-culturais; movimentos sociais; entidades sindicais; entidades 
populares; partidos de esquerda; religiosos; populações tradicionais; 
nações indígenas, entre outros 

Como cadastrar o Comitê?
• Encaminhar as seguintes informações – nome do Comitê (Lula Livre, 

cidade x por Lula Livre, Mulheres por Lula Livre, etc.), endereço do 
Comitê, nome do(a) coordenador(a), telefone/whatsapp e e-mail de 
contato para:

• Secretaria de Organização do PT Nacional: sorg@pt.org.br ou pelo 
whatsapp nº (11) 96627-0054

• Direções estaduais do PT (nos endereços informados pelas mesmas)

O que caracteriza um Comitê?
• Ser ativo, ter “vida”, ou seja, dinâmica de funcionamento com 

periodicidade de atividades
• Planejar ações, considerando: o(s) público(s) que pretende atingir 

na localidade, bairro, zonal, cidade ou estado; a disponibilidade dos 
membros do Comitê; a integração do calendário local com o nacional

• Ter identificação – faixa, cartaz ou outra forma de dar visibilidade ao local

Como manter o Comitê ativo?
• Realizar atividades constantes, mesmo que atinjam pequenos segmentos, 

ocupando espaço na opinião pública, tais como: contatos com pessoas 
de importância em sua área de atuação; rodas de conversas, em espaços 
públicos ou em residências; brigada de porta em porta, com preparação 
prévia da forma de abordagem; “PT na rua” por meio de banquinhas de 
materiais e de panfletagens em dias determinados
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• Interagir com a Frente Brasil Popular e manter diálogo com a Frente 
Povo Sem Medo

• Promover debates, seminários, cursos de formação, envolvendo 
pessoas e grupos com os quais o Comitê iniciou ou já mantém 
interlocução

• Dar visibilidade a essas iniciativas (por meio de cartazes, e-mails, 
postagens nas redes sociais, rádios comunitárias e outras)

• Promover atividades culturais (como projeção de fi lmes e vídeos, 
pequenas apresentações musicais, de poesias ou teatrais)

• Explorar a página do PT nacional e estadual, da Escola Nacional de 
Formação Política do PT, da Fundação Perseu Abramo, do movimento 
sindical e social envolvidos na campanha Lula Livre

• Participar das atividades promovidas pelo Congresso do Povo

Como manter articulação nacional?
• Envolver o Comitê nas atividades nacionais de mobilização 

programadas pelo PT e/ou das quais o Partido participa com os 
movimentos sociais e populares

• Registrar e enviar para a SORG nacional fotos, breves informes de 
atividades e notícias que o Comitê considere relevantes

• Enviar comentários e/ou sugestões sempre que julgar pertinente

Faça parte desta história de 
resistência e de luta democrática 

LULA LIVRE!
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Responsável: Comitê Nacional de Mobilização (SORG, SNMP, com a 
participação de Setoriais do PT e membros da CEN).

Subsídio: Roteiro da Escola Nacional de Formação do PT.

Endereços eletrônicos úteis:

Portal do PT Nacional
www.pt.org.br

Portal da Escola Nacional de Formação
www.enfpt.org.br

Para acessar o portal, usar o mesmo login e senha da Rede PT.
https://www.youtube.com/user/EscolaNacionalPT

Portal da Fundação Perseu Abramo
www.fpabramo.org.br

Instituto Lula
www.institutolula.org 
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