
 
Porto Alegre, 21 de janeiro de 2018  

 

Circular da Frente Brasil Popular RS, 

A Frente Brasil Popular conclama todos(as) para participar da Programação 

dos dias 23 e 24 de janeiro de 2018: Atos em Defesa da Democracia e do 

Direitos de Lula ser Candidato.  

 

PROGRAMAÇÃO: 

22/01 – SEGUNDA-FEIRA 

10 h às 17 h - Seminário Internacional – Diálogos Internacionais sobre 

Democracia . Local: FETRAFI - Federação dos Bancários do RS – Rua Coronel 

Fernando Machado, 820. 

13 h – Instalação da Executiva Nacional da UNE, na sede do Diretório Central 

dos Estudantes da UFRGS, na Av. João Pessoa, 41. 

18 h - Ato Internacional de juristas e intelectuais em defesa da Democracia. 

Local: FETRAFI  - Federação dos Bancários do RS – Rua Coronel Fernando 

Machado, 820. 

23/01 – TERÇA FEIRA 

9h – Mulheres pela Democracia e pelo Direito de Lula ser Candidato. Local: 

Auditório Dante Barone - Assembleia Legislativa do RS 

14 h – Ação Global ANTI- DAVOS - Seminário do Fórum Social Mundial. Local: 

Auditório Dante Barone - Assembleia Legislativa do RS 

18 h – Ato e caminhada em Defesa da Democracia e do direito de Lula ser 

candidato, na Esquina Democrática 

21 h - Instalação da Vigília pela Democracia Local: Anfiteatro Por do Sol 

24/01 – QUARTA FEIRA 

8 h – Início do Ato político/cultural da vigília. Ao final do julgamento ato político 

de encerramento com a presença das maiores lideranças das organizações 

políticas e sociais.  

TODAS AS CARAVANAS QUE CHEGAM DE ÔNIBUS EM PORTO ALEGRE 



 
TODOS OS ÔNIBUS QUE CHEGAREM ANTES DAS 15 horas do dia 

23/01/18, DEVEM SE DIRIGIR AO ACAMPAMENTO, estacionando no 

local indicado e PROCUREM IMEDIATAMENTE a tenda de 

ACOLHIMENTO/INFORMAÇÕES. (Para acessar este local os ônibus 

devem entrar em Porto Alegre pela Av. da Legalidade, Túnel da 

Conceição, Av. Loureiro da Silva, Borges de Medeiros e dobrar a direita 

na Av. Ipiranga. Neste local, os ônibus devem estacionar SOMENTE 

PARA EMBARQUE/DESEMBARQUE, as margens do Arroio Dilúvio, os 

passageiros desembarcam e vão caminhando até o local do 

acampamento no Anfiteatro Por do Sol e os ônibus seguem para 

estacionar ao longo da Av. Beira Rio à esquerda ) 

PARA QUEM CHEGA DIA 23 DE JANEIRO DE 2018. 

➢ Para quem vai direto para o ACAMPAMENTO /ESTACIONAMENTO 

ÔNIBUS até às 15 horas.  

Para acessar este local os ônibus devem entrar em Porto Alegre pela Av. da 

Legalidade, Túnel da Conceição, Av. Loureiro da Silva, Borges de Medeiros e 

dobrar a direita na Av. Ipiranga. Neste local, os ônibus devem estacionar 

SOMENTE PARA EMBARQUE/DESEMBARQUE, às margens do Arroio 

Dilúvio, os passageiros desembarcam e vão caminhando até o local do 

acampamento no Anfiteatro Por do Sol. 

➢ Quem vai direto para atividades na Assembleia Legislativa do RS e 

após às 15 horas  

Desembarcar no Mercado Público de Porto Alegre, onde tem um Ponto de 

Acolhimento da atividade (Entra pela Av. da Legalidade desce na Av. Mauá ao 

fundos do Mercado Público). E os ônibus seguem para o estacionamento no 

ACAMPAMENTO.  

PARA QUEM FICAR ACAMPADO: 

ALIMENTAÇÃO:  

- Quem for fazer suas refeições coletivas por grupos traga a estrutura de 

cozinha ( fogão, pratos, panelas, talheres e todo equipamento necessário), pois 

não haverá estrutura de cozinha coletiva no local.  

- Quem for dormir nos ônibus valem as mesmas informações, não haverá 

estrutura para fazer comida, é preciso trazer.  

 

SOBRE ALIMENTAÇÃO GERAL:  



 
Haverá KITs Refeições (café da manhã, almoço e janta) R$ 22,00 e R$ 10,00 

para refeições avulsas, que deverão ser previamente acertados com a 

coordenação da cozinha do acampamento.   

SOBRE ALOJAMENTO COLETIVOS EM OUTROS LOCAIS : 

- Para todos que solicitaram alojamento é preciso trazer seu kit individual de 

higiene, colchonete e, se possível, barraca, caso haja alguma eventualidade.   

Telefone de contato sobre alojamento:  Maria Helena Oliveira – 51- 999622101  

QUEM CHEGA DIA 24 DE JANEIRO DE 2018  

Quem for chegar na madrugada do dia 24/01 procure chegar muito cedo, pois 

poderá acontecer revistas dos ônibus na rodovias e outros atrasos. Dirija-se 

direto para a Vigília no Anfiteatro Pôr do Sol. (Para acessar este local os ônibus 

devem entrar em Porto Alegre pela Av. da Legalidade, Túnel da Conceição, Av. 

Loureiro da Silva, Borges de Medeiros e dobrar a direita na Av. Ipiranga. Neste 

local, os ônibus devem estacionar SOMENTE PARA 

EMBARQUE/DESEMBARQUE, às margens do Arroio Dilúvio, os passageiros 

desembarcam e vão caminhando até o local do acampamento no Anfiteatro Por 

do Sol.) 

SEGURANÇA 
 
Nossa manifestação é um ato de Resistência Democrática, tem um caráter 

pacífico. A postura de todos os militantes que estiverem em Porto Alegre deve 

ser no sentido potente, democrático e seguro para todos(as) que dele 

participarem.    

Nos ônibus não permita a entrada de armas, drogas, bebidas alcólicas, ou 

objetos suspeitos que possam causar interdição nos ônibus.   

Qualquer situação suspeita filme, fotografe e procure os coordenadores de 

segurança que estarão devidamente identificados, nos locais de acolhimento 

ou nos caminhões de som.  

NÃO USAREMOS MÁSCARAS EM NENHUMA ATIVIDADE!!!  

 

Fiquem atentos às orientações dos carros/caminhões de som, pois serão 

importantes para a segurança de todo(as).  

 

CONTATOS:  



 
 

Contato sobre segurança (51) 991854886 com Nasson e (53) 999745173 Elton 

Contato sobre questões jurídicas (51) 99410754/ 989281662 Apoio FBP 

Contato sobre Comunicação (51) 996431313 com Eliane Silveira 

Contato sobre Cultura (51) 996038565 com Vitor Ortiz 

Contato com caravana de Santa Catarina (48) 984871489 Vitor Silveira 

 

INFORMAÇÕES GERAIS: 

 

Vitalina Gonçalves: (51) 995815812   Operativa Frente Brasil Popular RS 

 

  


