Compas,
Estamos próximo ao dia 10 de junho, data marcada para realização de diversas atividades
pelo #ForaBolsonaro.
Chamado como Dia Nacional de Mobilização por #ForaBolsonaro, o objetivo é concentrar
ações nas redes e nas ruas para pedir a saída de Jair Bolsonaro e todos os membros de
seu governo que tem levado o País para a triste marca de milhares de mortos e milhões de
infectados pela Covid-19. Além disso, a retirada de direitos, a ação que estimula o
desmatamento, o ataque contra a cultura e educação e tantas outras mazelas que sabemos
e sentimos literalmente na pele com o governo fascista do presidente.
Para realizarmos um bom dia de mobilização pedimos:
-

Que as lideranças das entidades que fazem parte da Campanha Fora, Bolsonaro
gravem um vídeo de, no máximo, 1 minuto dizendo o porquê precisamos tirá-lo do
poder e use a tag #ForaBolsonaro
Exemplo: “Eu quero o Fora, Bolsonaro porque o Brasil está à deriva e estamos há
mais de 50 dias sem ministro da saúde no momento que a crise do coronavírus se
aprofunda com milhares de mortos.”

-

Divulgação do site campanhaforabolsonaro.org.br que será o espaço onde
atualizaremos com os informes de atividades e com materiais da Campanha.

-

Divulgação da marca da campanha no Facebook para que as pessoas possam
colocar o #ForaBolsonaro em sua foto de perfil. Pode ser acessado aqui
https://bit.ly/3gCZx2A

-

Publicação do card que convoca o panelaço. É só baixar aqui https://bit.ly/3e8Q7KD

-

No dia 10, iniciaremos a partir das 11 horas, a ação nas redes com a tag
#ForaBolsonaro. O card de divulgação pode ser baixado aqui https://bit.ly/3iPp8Hw

-

É muito importante que os materiais da Campanha sejam veiculados nas páginas,
perfis e sites. Foram feitos cards, spots para rádio e carro de som, vídeos tutoriais
para apoiar os manifestações a fazer stencil e cruz para levar para a manifestações.
Eles estão todos reunidos aqui https://bit.ly/2ACKTca

-

Também é fundamental que as entidades façam outros materiais de comunicação
falando sobre a necessidade de tirar o Bolsonaro usando a identidade da campanha,
mas explorando os símbolos e segmentos que representam. Exemplo: Mulheres
pelo #ForaBolsonaro, Trabalhadoras e Trabalhadores da Saúde pelo
#ForaBolsonaro etc.

-

Plenária #ForaBolsonaro - Será realizada no dia 11 de julho uma plenária para
articulação e continuidade da Campanha. Consulte a sua organização para
participar ou envie uma mensagem para os nossos contatos.

-

Em caso de dúvida ou alguma outra sugestão é só entrar em contato pelo e-mail:
assessoria.fbp@gmail.com ou através do telefone 11-99690-3298 e 11 96902-3482.

