
O Bingo da Resistência é a melhor forma de manter todas as pessoas envolvidas  
na resistência ao fascismo e na construção de poder para combatê-lo.  

Quando você ganha, todos nós ganhamos! 

Promovi um evento

Corrigi “fatos 
alternativos”

Marchei/protestei 
com minha família

Reutilizei em vez de 
comprar algo novo

Escutei para 
entender

Fiz material gráfico 
para um evento

Derrubei um branco 
hegemonista

Ofereci cuidar  
de crianças

Organizei uma 
ação/protesto

Apoiei uma 
cooperativa local

Fiz uma tradução  
ou interpretação 

Anfitriei um jantar 
para a família  

e amigos

Tirei uma folga  
das mídias sociais  

e notícias

Doei para uma 
organização por 

justiça social

Escrevi/liderei  
uma canção

Coloquei um cartaz 
político na janela

Tive uma conversa 
difícil com alguém

Encaminhei uma 
emergência sem 

polícia

Apoiei a resistência 
indígena

Li sobre a luta de 
uma comunidade
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Fui ao trabalho 
correndo

Doei para um  
fundo de fianças

Revisei a história  
dos movimentos

Fui a um 
treinamento de 

ação direta



O Bingo da Resistência é a melhor forma de manter todas as pessoas envolvidas  
na resistência ao fascismo e na construção de poder para combatê-lo.  
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Escrevi uma  
carta ao editor

Me envolvi em 
uma conversa para 
organizar & resistir

Assinei uma  
petição online

Joguei Bingo  
da Resistência  
com amigos

Fiz alguém rir

Cuidei das minhas 
necessidades  

de saúde

Apaguei discurso de 
ódio de um lugar 

público (limpando)

Considerei ir 
correndo ao 

trabalho

Criei um espaço para 
compartilhamento 

de arte

Usei meus privilégios 
para ajudar outras 

pessoas

Entrei/anfitriei um 
grupo de estudos

Fui à reunião do  
meu sindicato

Trouxe um presente 
ao meu vizinho

Filmei uma  
ação policial

Plantei algo na terra

Facilitei uma 
reunião/oficina

Separei recurso 
para contribuições 

recorrentes a 
organizações

Interrompi um 
ato de ódio ou 

preconceito

Fiz/destruí uma 
piñata do Trump

Fiz parte de uma 
reunião estratégica

Ajudei alguém a 
evitar a deportação 

Visitei um  
candidato eleito
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Alimentei pessoas 
da organização  
do movimento

Apoiei a resistência 
indígena
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Dancei

Postei imagens  
de resistência

Doei para um  
fundo de fianças

Participei de 
uma reunião 

de conselho do 
governo local

Criei uma nova 
canção de resistência

Oferecei água  
em um protesto

Compartilhei 
conhecimento com 

pessoas recém-
politizadas

Doei para 
organizações do 

movimento em vez 
de ganhar presentes

Falei pra uma 
pessoa que eu me 
importo com ela

Me certifiquei de 
que um evento seria 
acessível para todos

Falei na  
minha igreja

Levei à sala de  
aula questões sobre 

a resistência

Fui a uma reunião  
de organização

Anfitriei um sarau  
da resistência

Participei de uma 
desobediência civil

Falei no  
meu trabalho

Fui a um 
treinamento de 

ação direta

Fui a pessoa de 
comunicação com 
a polícia em uma 

ação/marcha

Fui ao cinema

Joguei o bingo  
da resistência  
com a família

Revisei a história  
dos movimentos

Cantei mesmo 
quando me senti 

sem voz

Fiz arte

Compartilhei uma 
frase inspiradora
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Fiz uma  
caminhada/trilha

Trouxe +2 pessoas 
para um treinamento

Dormi o suficiente

Fiz um jantar 
surpresa para 

alguém especial

Joguei o bingo da 
resistência com 

colegas de trabalho

Escrevi uma carta  
a um presidiário

Escrevi/li  
um poema

Ensinei/compartilhei 
uma música 
inspiradora

Brinquei com um 
animal de estimação

Anfitriei/fui a um 
treinamento sobre 

nossos direitos

Coloquei um 
adesivo anti 

fascismo no carro

Me voluntariei

Apoiei um  
negócio local

Fui a pé/de bike  
ao trabalho

Liguei para uma 
pessoa para perguntar 

como ela estava

Fui ao trabalho 
correndo

Criei um espaço 
para crianças  

na ação

Assisti a um 
documentário 

relevante para a 
resistência

Alimentei pessoas 
da organização  
do movimento

Compartilhei um 
poema inspirador

Falei em uma 
reunião do 

conselho da cidade

Meditei

Fiz um jogo  
de resistência
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Participei de uma 
desobediência civil
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