
Todos em lerta e mobilizados contra as 
ameaças de guerra, pois a defesa do 
governo Maduro é a única garantia de 
paz aqui e na Venezuela! (Página 2)

Os comitês são organizações de base 
dedicadas a organizar os trabalhadores 
em sua vida cotidiana. Confira algumas 

dicas de como criar e manter seu comitê  
popular Lula Livre. (Página 4)
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As mães brasileiras devem 
estar em alerta sobre as 
ameaças contra os jovens 

brasileiros
Sob mando direto dos EUA, o governo “eleito” 
na fraude está em uma escalada aberta contra 
a Venezuela. Na véspera do golpe do último dia 
30, o ministro das relações exteriores esteve em 
Washington com funcionários do governo estadu- 
nidense. Na fronteira, o próprio filho do Bolsona-
ro estava em Roraima se reunindo com oposi-
tores ao governo de Nicolás Maduro. Os militares 
também liberaram R$ 223,8 milhões de recursos 
do povo brasileiro para financiar os mercenários 
golpistas na Venezuela. No dia 28 de abril, Trump  
reiterou adicionar o Brasil como aliado Estratégico da 
OTAN, Bolsonaro não nega que o Brasil abre mão 
da sua soberania e permita que se use o estado de 
Roraima para operações militares estadunidenses.
 
A velha desculpa de “ajuda humanitária” surge nova-
mente para esconder os reais interesses do imperialis-
mo norte-americano. Lembremos 2011,  quando a mes-
ma desculpa foi usada para invadir a Líbia. O resultado 
foi catastrófico para o povo líbio. Hoje, a Líbia não existe 
mais enquanto Estado Nação e a escravidão voltou.
 
Na Venezuela os resultados podem ser piores que 
os provocados na Líbia. Caso a guerra de fato ocor-
ra, a situação da violência na América Latina será 
agravada com a explosão do trafico e circulação de 

armas. Se estima que possam cair nas mãos das 
milícias e narcotráfico pelo menos 100 mil fuzis AK 
103 que estão nos arsenais da Venezuela. O único 
que vai se beneficiar dessa guerra será a indústria 
de Armas dos Estados Unidos e a Ditadura de Israel.

A possibilidade de uma guerra na Venezuela deslo-
caria pelo menos 12 milhões de pessoas dentro e fora 
do país. Um número de dimensões catastróficas para 
América Latina. Segundo os dados falsos da direita, 
cerca de 2 milhões de Venezuelanos estão “refugiados” 
hoje (na realidade são 800 mil pessoas). Com a guerra, 
aí sim teríamos um problema verdadeiro de refugiados.

Durante os governos de Lula e Dilma, as notícias 
eram outras. Os brasileiros acessavam a universi-
dade através do REUNE e PROUNE, garantindo 
seu curso técnico com a criação de 288 institutos 
federais, seu primeiro emprego quando foram ge- 
rados mais de 10 milhões de empregos. Em 2014, 
antes do golpe começar, a taxa de desemprego era 
de apenas 4,5%, 5 anos depois, com o golpe, temos 
14 milhões de desempregados. Hoje, esse gover-
no golpista não tem nada mais a oferecer ao povo 
que não seja morte, fome e ideologia venenosa.

Caso o governo Maduro seja derrubado a alternativa 
de poder a ele não é a oposição venezuelana encaste-
lada na Assembleia Nacional, o espaço político deixa-
do será ocupado por grupos milicianos e organizações 
criminosas da América Latina, em especial o PCC, que 
já possuem enorme força no Brasil e na Colômbia.



Para fazer valer qualquer luta contra os golpistas e contra a guerra, é preciso se organizar e colocar a cam-
panha na rua. Por isso endossamos, desde o início das mobilizações contra o golpe contra a presidente 
Dilma lá em 2014, a fundação de comitês de bairro.
Hoje existem mais de mil comitês Lula Livre em todo país. Centenas de novos comitês estão sendo recon-
struídos, e o Encontro Nacional Lula Livre ocorrido no sábado (16) em São Paulo deu um novo fôlego à 
multiplicação dos comitês. Aqui damos algumas dicas de como montar um comitê:

tecnológicos: grupos de Whatsapp devem, no máxi-
mo, servir para facilitar a cobrança da realização de 
alguma atividade encaminhada nas reuniões.
6) Faça planejamentos. O comitê deve atingir me-
tas, plausíveis e realistas. Não adianta nada querer 
abraçar o mundo com as pernas e depois desanimar 
por não conseguir. Analise o que o comitê poderá 
fazer e trace uma meta para um bimestre ou seme-
stre. É importante organizar uma reunião somente 
para planejamento e montar o Plano de Ação logo 
no início do comitê. O que fazer? Onde? Como? 
Quem? Com quem? Quando? Exija disciplina e re-
sponsabilidade, afinal esse é um trabalho sério. Se 
não quiserem cumprir o que foi proposto, antes não 
assumissem compromissos.
7) Todos devem cumprir suas responsabilidades. 
Com o Plano de Ação posto em prática, o tempo dirá 
se ele estava errado ou certo. O comitê deverá fazer 
um balanço e identificar o que ajustar, quais erros po-
dem ser corrigidos e reconhecer as vitórias alcança-
das. Por isso, organize uma reunião para o Balanço 
de Atividades para avaliar se as metas foram cumpri-
das e se os objetivos foram atingidos, sem esconder 
nada. Assim, estabeleça novas metas com um novo 
Plano de Ação.
8) Crie uma rede de comitês. Afinal, um comitê não 
atua sozinho. Tenha contato com outros comitês, cri-
ando uma rede de comunicação. Se possível, realize 
atividades em conjunto, troque experiências e infor-
mações.
9) Tenha uma rede de apoio. O comitê de base 
deve buscar na cidade e no estado, organizações, 
entidades e pessoas que apoiem a causa Lula Livre. 

1) Reúna duas ou mais pessoas que estejam conven-
cidas da importância da campanha Lula Livre.
2) Estude que tipo de comitê será e onde ele at-
uará, se por bairro, local de trabalho, sindicato, ocu-
pação, paróquia, etc.
3) Decidido qual será a base de atuação, mapeie a 
região. Encontre sindicatos, movimentos sociais, par-
tidos, etc, e faça o convite para somar força. É sempre 
importante soma, mas lembre-se: nunca fique esperan-
do a “boa vontade” dos outros para fazer algo. Mapeie 
também quem nunca se juntará à você (batalhões de 
polícia, grupos paramilitares, neonazistas, etc.).
4) Divida as responsabilidades. Agora você sabe 
onde e ao lado de quem lutar, o próximo passo é orga-
nizar e dividir responsabilidades. Você pode criar tare-
fas operativas: quem vai administrar a comunicação? 
Quem vai convocar reuniões? Quem vai cuidar das 
finanças? Existem outras funções, dependendo de 
cada lugar, por exemplo a necessidade de autodefe-
sa. Com o mapa feito no terceiro passo, saiba quem 
ou o que você poderá enfrentar para evitar surpresas. 
Tenha também sempre o telefone de um advogado e 
nunca realize as atividades sozinho. O PT encabeça 
uma campanha que oferece auxílio jurídico ante 
perseguições. Busque o PT da sua região para mel-
hores informações.
5) Organize as reuniões. Elas devem convocadas 
com antecedência. Deve haver uma pauta com os 
assuntos a serem tratados e deve-se anotar o que 
se encaminhou. Manter uma constância é desejável, 
podendo ocorrer semana ou mensalmente. Isso vai 
depender de cada lugar, mas nunca fique mais de um 
mês sem se reunir. Também não abuse de recursos 


