
Frente Independente Popular
Frente Independente Popular conclama: Fora Cabral e a Farsa Eleitoral!

Só a luta combativa nas ruas irá garantir nossos direitos!
Foi constituída, na sexta-feira dia 02/08, em uma grande plenária com diversas

organizações, coletivos e entidades combativas a Frente Independente Popular – FIP. A
FIP reúne todos aqueles que acreditam que o trabalho de base e a ação direta são a
única via para o povo conquistar e defender seus direitos, o que, aliás, tem sido
comprovado a partir da luta atual nas ruas. A unidade nesta luta dos setores que têm
atuado desde o início das mobilizações com essa concepção é um fato de grande
significado. Chega de ilusões com esse Estado e seus representantes! Chega de
aceitarmos passivamente a criminalização! Chega de um movimento popular
institucional, anti-democrático, que reproduz em seus fóruns as mesmas práticas do
parlamento que tanto abominamos! Chega de chacinas, desaparecimentos, remoções,
prisões arbitrárias, transporte sucateado, trabalho precarizado, educação e saúde
públicos destruídos! O protesto popular é o caminho para alterar toda essa ordem de
coisas!

Chamamos todos os que têm identidade com nossas propostas a se somarem aos
nossos esforços. Atuaremos de modo coordenado, a partir de agora, dentro e fora das
manifestações, nas plenárias, fóruns e eventos, defendendo a necessidade de
unificarmos cada vez mais a luta contra o governo ditatorial de Sérgio Cabral e, ao
mesmo tempo, não permitir que essa reivindicação popular seja utilizada por
aproveitadores com fins eleitorais. Não basta apenas tirar Cabral, se os mesmos grupos
de poder e oligarquias que o mantém permanecerem intactos. Não basta tirar Cabral e
o povo seguir tendo seus direitos pisoteados e os movimentos populares seguirem
sendo criminalizados. O papel da Frente Independente Popular é levar aos mais amplos
setores da população a certeza de que as bandeiras do Fora Cabral e a farsa eleitoral,
contra a violência policial, pelo direito à cidade e à terra e aos recursos naturais
pertencem ao povo e só a luta radical nas ruas irá garanti-las.

Não acreditamos em salvadores da pátria. A emancipação dos trabalhadores só
poderá ser obra dos próprios trabalhadores.

Viva a luta popular!
Organizações que integram ou apoiam a Frente até o momento (em aberto):
Anonymous Rio, Black Block RJ, Coletivo Inimigos do Rei (UERJ), Coletivo Lênin,
Comitê de apoio ao jornal A Nova Democracia - RJ, Frente Internacionalista dos
Sem-Teto (FIST), Frente Nacional dos Torcedores (FNT), Movimento Estudantil
Popular Revolucionário (MEPR), Movimento Feminino Popular (MFP), Movimento
de Resistência Popular (MRP), Ocupa Cabral, Organização Anarquista Terra e
Liberdade (OATL), Rede Estudantil Classista e Combativa (RECC), Rede de
Comunidades e Movimentos contra a Violência, Unidade Vermelha
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1) Fora Cabral e a farsa eleitoral!

2) Pelo fim da violência policial!
‐Pela imediata libertação de todos os presos
políticos
‐Fim do CEIV
‐Fim da PM
‐Fim das ocupações militares das favelas
‐Contra o extermínio do povo negro
‐Punição aos torturadores do regime militar

3) Direito à cidade e à terra
‐Tarifa zero para toda a população
‐Fim das remoções e despejos na cidade e no
campo

‐Anulação imediata da privatização do
Maracanã
‐Não aos megaeventos
‐Pela democratização da mídia
‐Solidariedade à Aldeia Maracanã e aos
índios resistentes
‐Moradia, saude pública universal de
qualidade e educação

4) Direito aos recursos
‐Pelo fim dos leilões do petróleo e controle
da produção pelos trabalhadores
‐Perdão das dividas bancarias da população
‐Não à construção da terceira pista do
Galeão
‐Fora TKCSA

Frente Independente Popular

Calendário de atividades:
- quarta (14/08), às 18h: Queremos respostas! Ato na
Rocinha organizado pela familia do Amarildo. Concentração às
18h na Rua 2, próximo à saída do túnel Zuzu Angel.

- sexta (16/08), às 18h: plenária da FIP na Aldeia Maracanã
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