
Reunião da Frente Antiprisional - ES 

 

Vitória, 30 de abril de 2016. 

 

 

Presentes as/os militantes: Lucas Cora, Djavan, Julia Bastos, Jimmy, 

Japa, Matheus Coelho, Jéssica Bragio, Matheus Santos.   

 

Relator: Lucas Cora 

 

Pauta: 

EXPLICAÇÕES GERAIS DE COMO FUNCIONAM AS BRIGADAS 

POPULARES 

- São estruturas de base: Brigadas, organismos compostos apenas 

por militantes; são implantados em territórios, setores de trabalho, 

estudo ou qualquer outra área de atuação. Frentes de Massas, 

organismos compostos apenas por militantes, de base municipal, 

regional, estadual ou nacional. São organizadas para implantar o 

trabalho político das BPs em setores sociais relevantes para a 

estratégia brigadista.   

- São estruturas de ampliação: Círculos são organismos de 

ampliação das BPs. São compostos por, pelo menos, um militante da 

Organização e contará com participação de não militantes. Podem ser 

temáticos; ou organizados em locais de trabalho, estudo ou moradia. 

Secretariados  

* Secretária Política: responsável por coordenar a representação 

pública do organismo de base das BPs e as reuniões; promover o 

recrutamento e o acompanhamento dos novos militantes. 

* Secretário Organizativo: responsável por preparar, convocar, 

relatar e manter a periodicidade das reuniões do organismo de base; 

arquivar e organizar os documentos necessários à memória histórica 

da Organização, considerando as necessidades de segurança e sigilo 



das informações; coordenar a execução do planejamento do 

organismo; apresentara discussão da Circular Brigadista e outros 

documentos da Organização durante as reuniões. 

* Secretário de Finanças: responsável por recolher as contribuições 

dos militantes; realizar atividades de captação de recursos; e prestar 

contas dos recursos do organismo. 

* Secretário de comunicação: responsável pela implementação da 

política de comunicação; e pela produção das circulares e de outros 

documentos das Brigadas. 

 

ESCOLHA DO SECRETARIADO DA FRENTE 

 

 Secretária política: Julia Bastos 

 Secretário De organização: Jimmy 

 Secretário Financeiro: Matheus Coelho e Jessica Bragio 

 Secretário de Comunicação: Japa 

 

TAREFAS PARA A MILITÂNCIA 

 

* Iremos atuar em dias de visita das famílias aos presidiários. 

* O trabalho de base será feito através:  

1 - De panfletos curtos com informações, que serão:  

a) Apresentação dos direitos das famílias e dos Presos (escolher os 

mais importantes). 

b) Em caso de abuso por parte das autoridades públicas telefone e 

contato e endereço para quem se reportar (Defensoria pública, 

Comissão de Direitos Humanos etc.). 

c) Fazer uma página no Facebook aonde irá se reportadas esses 

abusos ou watsapp para ter melhor comunicação com as 

famílias.  

OBS: Julia Bastos, Matheus Santos e Lucas Cora.   

 



2 – Trabalhar com músicas para chamar a atenção das famílias. 

(Jimmy) 

3 – Comitê de Litigância estratégica: formação sobre estratégias 

políticas de mobilização através do Judiciário, verificando os elos amis 

fracos do sistema penitenciário e ajuizando demandas como formas 

de denuncias. (Djavan)  

4 – Pressionar as entidades responsáveis por fiscalizar o cumprimento 

dos direitos dos presos e das famílias, marcar uma reunião com a 

secretária política. 

OBS: até 20 de maio o material para panfletagem deve estar 

pronto.  

 

LEITURAS 

* Introdução Crítica ao Direito Penal Brasileiro (algumas partes, 

para não ter problema em relação às pessoas de outras áreas, 

que não tenham afinidade com o Direito).   

   

    

 


