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São Paulo, 29 de Janeiro de 2014

Circular  no  01/2014  –  Plenária  Nacional  do  Plebiscito  Popular  por  uma  Constituinte 
Exclusiva e Soberana do Sistema Político

De: Secretaria Operativa Nacional 

Para: Organizações Nacionais; Comitês Estaduais, Municipais e Locais

Estimados companheiros e companheiras

Esperamos que todos estejam bem!

Desejamos um Feliz Ano Novo, de muitas lutas e conquistas a todos os Lutadores e  

Lutadoras do Povo Brasileiro!

O motivo da primeira circular do ano é confirmar a  I Plenária Nacional do Plebiscito 

Popular por uma Constituinte Exclusiva a ser realizada no dia 15 de fevereiro de 2014, em 

Brasília - DF.

 O objetivo desse momento é compartilharmos as experiências dos estados, bem como 

os informes nacionais,  além de planejar  o  processo de construção deste ano a partir  dos 

cursos de formação e do formato do plebiscito em setembro.

1) Pauta

– Informes Nacionais;

– Comunicação do Plebiscito

– Informes Estaduais;

– Cursos de Formação;

– Sistema de votação do plebiscito;
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2) Local: Albergue da Juventude

– Endereço: Setor de Áreas Isoladas, Brasília – DF

– Como chegar: em breve enviamos as informações detalhadas

3) Infraestrutura: 

– Deslocamento:  Informamos que nossa articulação não possui recursos próprios, por 

isso cada organização e/ou Articulação Estadual deve buscar meios para viabilizar os 

deslocamentos até o local da plenária.

– Alimentação:  Cada participante  deverá  contribuir  com R$20,00 para  que possamos 

organizar a alimentação. 

– Alojamento:  estará  disponível  a  partir  da  noite  do  dia  14/02,  os  nomes devem ser 

enviados antecedência para reservarmos o local. No dia 15/02 não temos alojamento 

disponível.

4) Confirmação de Presença

É imprescindível confirmação de presença até o dia 10 de Fevereiro. Pedimos que enviem: 

NOME;  ORGANIZAÇÃO;  MUNICIPIO/ESTADO;  CONTATO  para  o  email 

plebiscitoconstituinte@gmail.com .

5) Cartilhas

Na  Plenária  Nacional  entregaremos  aos  Comitês  Estaduais  a  Segunda  Edição  da  nossa 

Cartilha, o preço de custo será repassado às Organizações e Comitês (em breve enviamos 

essas  informações).  Para  isso  é  necessário  que  se  envie  a  solicitação  da  quantidade  de 

Cartilhas por email até o doa 10/02/2014.

6) Plenária Nacional da Articulação de Lutas da Juventude ocorrerá no dia 16 de fevereiro no 

mesmo local. Os militantes organizados em movimentos de juventude estão convidados a se 

somar neste processo.

Abraços Fraternos!

Secretaria Operativa Nacional
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