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O que é: 
As Festas Lulinas nasceram da vontade de fortalecer 

coletivos pro Lula, sejam eles na configuração que for, 

partidários, comunitária de amigos ou até mesmo co-

mércios, a ideia é fazer uma festa brasileira com as 

características de cada região, cidade, comunidade, 

bairro sejam eles dentro ou fora do Brasil.

A ideia é que as FESTAS LULINAS entrem para o ca-

lendário de festas anuais, e que tenha sempre JULHO 

como mês de realização, sendo assim, todo ano de 

eleição ela servirá para fortalecer o lançamento de can-

didatos ligados à democracia e com os ideais do Lula.  

Vem com a gente, o abraço é gratuito! 



Como participar:  
A construção básica de uma Festa Lulina é ter:

Fogo (fogueira); conversa; comida; não esquecer o princi-

pal os brasileiros.
As demais atrações podem ser decididas pelo coletivo que 

encampa a realização, assim, se aplicam muitas variáveis de 

acordo com o perfil da comunidade que realizará a festa.



O que preciso fazer: 

Primeiro passo: definir uma data e 

local no MÊS DE JULHO até 05 de 

julho de 2022 para participar dessa 

edição.

Segundo Passo: preencher o for-

mulários de participação no LINK 

Terceiro Passo: aguardar o con-

tato da equipe para receber o seu 

kit de divulgação com a identidade 

da festa, e começar a divulgação. 
 

Quarto Passo: Começar organizar a 

sua festa com tudo aquilo que sua  

comunidade gosta, o pretexto e su-

gestão junino é só uma sugetão.
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TAG: #festasLULINAS


Festa Básica 
Mesa comunitária com comidas (cada 

um traz um prato), uma caixa de som, 

bandeirinhas vermelhas e foto do Lula 

e uma fogueira!

Esta festa é ideal se vai reunir até 50 
pessoas 

Festa comunitária acima de 50 pessoas; 
Verificar se a quantidade de pessoas 

esperadas cabem no espaço escolhido; 

Se for  um evento na rua é necessário, 

pedir a autorização dos vizinhos para 

fechar a rua, o que só terá efeito com a 

adesão minima de 80% dos  moradores. 

Temos dois modelos possíveis de festa:



BO -  Solução de Ocorrências
IE - Infra Estrutura 
MO - Mobilização 
CO - Comunicação
SE -  Segurança

BO -  Solução de Ocorrências - Comissão formada por 

pessoas influentes com bom tráfego na região, que tenha 

traquejo para lidar com problemas com o poder público e 

saiba resolvê-los, o perfil para isso passa por pessoas que já 

possuem ou possuíram cargos públicos como vereadores, 

deputados, prefeitos, líderes comunitários, advogados etc.

 Essa comissão é importantíssima porque vai dar res-

posta a todas as outras. É basicamente a comissão de 
liderança da festa, pois, tem que resolver todos os BO’S 

(boletim de ocorrência) das demais.

Identifique alguém que lidera e agregue outras pessoas 

para ajudar, só assim, a festa fica grande e dá certo.

A partir daí, planejar tudo 
criando as comissões:



IE - Infraestrutura - pensa a parte burocrática: autoriza-

ção para fechar  ruas, segurança, etc. Dependendo do 

tamanho da festa, será necessário pensar em ambulân-

cias, bombeiro a postos (palco, som, etc.) PS.: Teste sem-

pre tudo antes. 

MO - Mobilização - Atua com o público chamando para 

participar, envolvendo quem vende na comunidade, os 

puxadores de gente que são aquelas pessoas populares 

que andam em bando e não podem faltar na sua festa. 

Dependendo da demanda, o MO pode até organizar ca-

ronas e meios de levar o público até a festança.

CO - Comunicação - Essa comissão trata de espalhar e 

comunicar a festa localmente, conversa com influencers, 

com comunidades, cuida das postagens, fala com a mí-

dia local, engaja e cria pauta com as atrações.

Organiza filmagens, fotos, espaço para receber fotos e 

marca tudo com a TAG #festasLULINAS - importante fa-

zer um cartaz com a TAG de fácil acesso a todos. 

Atua junto com a comissão de mobilização, o ideal que 



seja formada por profissionais como: jornalistas, desig-

ners, comunicadores em geral. 

SE - Segurança - Sempre podemos nos antecipar aos 

problemas, nessa comissão o minimo é de três pessoas 

designadas em cumprir um papel fundamental que é o 

de garantir a tranquilidade. 

Tomarão decisões baseadas em diretrizes criadas com 

o pessoal do B.O. de acordo com o tamanho da festa. 

Agir sempre na prevenção de qualquer desentendido, 

conversar, atuar em casos de provocação com as leis nas 

mãos, evitar toda e qualquer forma de violência, ter os 

telefones de todos da organização a mão, além dos tele-

fones úteis; SAMU, corpo de bombeiros, polícia e outros, 

ter sempre um advogado ligado a comissão em casos de 

necessidade, criar uma barraca de apoio ou ponto de 
encontro, onde se leva pessoas ou objetos perdidos, na 

mesma um kit de primeiros socorros sempre disponível. 

Qualquer duvida será dirimida entre essa comissão e a 

do B.O.



Procure planejar um ponto alto da sua festa que seja  

uma apresentação musical, interpretação, exibição de 

um video etc, registre tudo, nunca esquecendo de mar-

car a TAG:#festasLULINAS e o perfil no instagram: 
@festaslulinas

Notas legais 
O que você deve tomar cuidado durante a festa

Em hipótese alguma deve-se pedir VOTO na festa,  

a ideia principal é reunir a comunidade e aquecer os 

Núcleos pro Lula, eles serão a base da campanha.  

TRANSPARÊNCIA: Caso haja quaisquer valores arre-

cadados, ex.: venda de comidas, bebidas, produtos, 

doações, os responsáveis pela festa local isentam in-

tegralmente o Comitê Popular Festas Lulinas de qual-

quer responsabilidade de quaisquer natureza, e por 

último e não menos importante, é pensar em um viés 

social para destinação total ou parte das arrecadações, 

pois o DNA das Festas Lulinas é popular e gerador do 

bem estar coletivo.



Prever problemas 
Explicar aos pré-candidatos que não devem pedir voto na 

festa (só após o início da campanha oficial). 

Manter um extintor de incêndio perto do local e/ou verificar 

se existe brigadista, socorristas no grupo, entre os vizinhos 

da rua ou condomínio, que tenha recebido treinamento 
de primeiros socorros. 

Documentar qualquer ação inusitada com fotos e vídeos.

FIQUE ATENT@:
TAG: #festasLULINAS
Instagram: @festaslulinas
email: festaslulinas@gmail.com 
 
Inscreva-se aqui: 
 
Drive com materiais para Pré-divulgação 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc51jqb4qrSUrbi0eRf4aZrJpR-g8_LoT77bpvutalp9Gk9BA/viewform
https://drive.google.com/drive/folders/16fjyC2hTsJoH44gquYK90TT4QBexBP4k?usp=sharing


As Festas Lulinas é uma realidade graças a atução incansável do coletivo: 
Idealização: Marcelo Carvalho PT Barueri e Sandra Barbosa PT Barueri Design 
Arte: Marcelo Carvalho e Henrique Melo PT Osasco Mobilização e inquietude 
mundial: Lorena de Medeiros - PT Alemanha, Mobilização Bahia: Jessé Dantas 

de Souza - PCdoB Bahia Mobilização Pernambuco: Fernando Macedo - PT Pau-
lista, Mobilização zona sul de São Paulo (Ipiranga e Heliopolis) e Porto Segu-
ro -Ba Boaventura de Almeida Santo - PT Z.Sul SP, Mobilização Rio de Janeiro: 
Paulo Sandins Zona Sul Carioca - RJ, Mobilização Espanha: Renê de Mello, Nú-
cleo de Vivências da Espanha, Mobilização França: Heloise Leroy integrante do 

setorial lgbtqip+ do exterior
 

Agradecimento especial: Professor Luiz Carlos Gomes PT Barueri, Valdir Ro-
que PT Regional Osasco,  Ellen Moreira,  Alexandre Ramos PT Barueri, Dinah de 
Araujo PT Carapicuíba, Gudobela PT Osasco, Izabel Marques,  Leonel PT Jan-

dira, Lula Barros, Mídia Trangênica, Irani Silva de Almeida - PT Barueri e demais 
colaboradores e incentivadores.




