
ORIENTAÇÕES PARA MOBILIZAÇÃO DA CAMPANHA LULA E ALCKMIN NO 2º TURNO

Com mais de 57,2 milhões de votos (48,43% dos votos válidos), Lula e Alckmin obtiveram uma
expressiva vitória nas eleições presidenciais. Ficamos 6,1 milhões de votos à frente do segundo
colocado e a 1,6% da vitória no primeiro turno. Mais de 60% do eleitorado que foi às urnas votou
contra o atual governo e impôs uma grande derrota a Jair Bolsonaro. É uma vitória da mobilização
de partidos, movimentos sindicais e populares, lideranças e eleitores que apostaram num projeto
de mudança e reconstrução do Brasil.

Agora, no 2º turno, é necessário aumentar a mobilização e derrotar Bolsonaro mais uma vez. Por
isso estamos dialogando com partidos, movimentos, forças e lideranças políticas, culturais e da
intelectualidade para somar esforços num bloco em defesa da democracia e do Brasil.

Nos próximos 25 dias precisamos conversar com todo o povo brasileiro, especialmente com as
pessoas que não votaram em Lula no primeiro turno ou não compareceram às urnas. Teremos
uma nova oportunidade, mais equilibrada, de comparar a trajetória, experiência e os resultados de
governos e candidatos e de apresentar nossas propostas para enfrentar os graves problemas que
afligem o povo brasileiro.

A Coordenação de Mobilização da Campanha Lula reuniu-se nesta terça-feira (04) com mais de
uma centena de lideranças nacionais sindicais, dos movimentos populares e da sociedade civil
organizada para discutir e firmar compromisso com as iniciativas prioritárias de mobilização para
este segundo turno.

Por isso, compartilhamos as seguintes informações e orientações:

1. A campanha deve voltar às ruas e ao diálogo com a população imediatamente e em todo
o Brasil. Partidos e movimentos devem dar especial atenção e prioridade à intensificação da
campanha nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, decisivos na disputa
presidencial. Já neste final de semana as coordenações locais, os comitês e as brigadas de
agitação e propaganda devem organizar bandeiraços, caminhadas, carreatas e todo o tipo de
atividade de visibilidade e de conversa com a população.

2. O Presidente Lula anunciou que pretende ir a todos os estados com segundo turno e
volta à campanha nas ruas já a partir desta quinta-feira (06) com uma caminhada em São
Bernardo do Campo. Ele deverá passar, ainda nesta semana, por Guarulhos, Campinas e Minas
Gerais. Na próxima terça estará no Rio de Janeiro. Fique atento à confirmação e detalhamento
das atividades em lula.com.br.

3. A coordenação da campanha nos estados, cidades e nos segmentos sociais organizados deve
reunir-se até esta sexta-feira para integrar novos apoiadores, planejar as ações e animar as
pessoas para uma agenda de mobilização intensa com atividades diárias. Não podemos perder
tempo conversando entre nós. Agora a missão é uma só, por isso é preciso aprofundar a
integração entre os partidos e movimentos para atuar nas ruas e nas redes levando a
mensagem do Brasil da Esperança com coordenações unificadas.
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4. As candidaturas majoritárias e proporcionais dos partidos da coligação devem manter-se
mobilizadas e direcionar toda sua energia para a disputa do segundo turno, reunindo seus
apoiadores/as e propondo atividades. A dedicação de candidatos e candidatas, independente do
seu resultado, deve multiplicar as ações da campanha, o diálogo com a população e demonstrar a
força do time do Lula.

5. Daqui até o dia 30 de outubro a mobilização é diária! Fomos vitoriosos no primeiro turno e a
maioria da população rejeita Bolsonaro, portanto não podemos nos intimidar diante das tentativas
de cercear a manifestação popular e o livre exercício do voto. É preciso denunciar tais práticas e
intensificar panfletagens, bandeiraços e barraquinhas nas ruas, locais de trabalho, estudo e lazer.
Saiba onde encontrar material do Lula no seu estado.

6. O #SextoucomLula e os Mutirões de mobilização se consolidaram como uma ação nacional
de diálogo com a população e visibilidade da campanha. Eles devem crescer e se multiplicar
neste segundo turno. São quatro finais de semana até o dia 30 nos quais devemos realizar
mutirões porta-a-porta nos bairros periféricos, panfletagens nos locais de grande circulação,
caminhadas e carreatas com a presença de lideranças políticas e personalidades. Informe aqui as
atividades do Time do Lula na sua cidade para ajudarmos na divulgação.

8. Fiquem atentos ao site e às redes sociais do presidente Lula e dos partidos da coligação para
receber orientações e informações diárias sobre nossas iniciativas e ações prioritárias nas ruas e
nas redes. Vem pro Zap do Lula! Uma comunicação rápida e eficiente entre as lideranças da
campanha é fundamental para a conquista da vitória final!

São Paulo, 04 de outubro de 2022.
Coordenação de Mobilização da Campanha Lula
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https://lula.com.br/material-da-campanha-lula-13-onde-encontrar-no-seu-estado/
http://wa.me/551132431301
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