
Corumbá, 28 de Setembro de 2021 
 

CARTA-CONVITE: Coletivo de Lutas Populares do Pantanal (Corumbá e Ladário/MS) 

 

Prezados/prezadas dirigentes, 
 
Em sintonia e para tornarmos realidade os encaminhamentos expressados nas manifestações 

públicas dos Partidos (PT, PSOL, PCdoB, PDT, PSB, PV, Rede, Cidadania, Solidariedade, PSTU, PCB, 

UP, PCO, PRC), das Centrais Sindicais (CUT, Força Sindical, UGT, CTB, NCST, CSB, CSP-Conlutas, 

Intersindical e Pública) e de diversas outras organizações populares (FRENTE POVO SEM MEDO, 

FRENTE BRASIL POPULAR, COORDENAÇÕES DOS MOVIMENTOS FORA BOLSONARO-MOURÃO), 

sindicatos, movimentos sociais, entre outros, encaminhamos esta carta convidando os 

associados e associadas à organização que vossa pessoa preside/coordena para participar 

conosco do ATO NACIONAL EM DEFESA DA DEMOCRACIA, CONTRA O DESEMPREGO, CONTRA A 

FOME E MISÉRIA, CONTRA A CORRUPÇÃO, CONTRA A REFORMA ADMINISTRATIVA, CONTRA A 

RETIRADA DE DIREITOS, CONTRA O DESMONTE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E DAS ESTATAIS, EM 

DEFESA DO MEIO AMBIENTE E DOS POVOS ORIGINÁRIOS, CONTRA O PACOTE DO VENENO E 

PELO FIM DO GOVERNO BOLSONARO-MOURÃO. 

No próximo dia 02/10 haverá um ato unificado no Pantanal, em Corumbá/MS, na esquina das 

Ruas Frei Mariano x Dom Aquino (Praça da Independência), a partir das 8:00 h (organização) e 

às 9:00 h (manifestação), que contará com integrantes de movimentos sociais, sindicatos, 

centrais sindicais, coletivos populares, partidos políticos, movimento estudantil e cidadãos 

dispostos a interromper a política golpista, genocida e neoliberal que o atual governo federal e 

seus apoiadores tem imposto ao povo brasileiro. 

Chega de reformas anti-povo e em favor dos capitalistas, chega de miséria, chega de destruição 

do meio ambiente e de ataques à dignidade e vida humana (negacionismo, desmonte da saúde 

e educação, descaso com a ciência, ameaça e uso da violência e opressão institucional). 

Entendemos que só a manifestação nas ruas (com todos os cuidados de biossegurança que a 

pandemia exige: máscaras, distanciamento entre manifestantes, ausência de sintomas de 

síndromes respiratórias e álcool gel) será capaz de derrotar o bolsonarismo e o neoliberalismo 

que nos impõe sofrimento e nos subjuga como povo explorado. 

Precisamos conter a política do atual governo e de todas as suas bases reacionárias e 

exploradoras de apoio, mas também iniciar uma grande frente popular suprapartidária, 

conectada com as Lutas da Classe Trabalhadora, com as necessidades essenciais de toda 

população, capaz de promover mais igualdade e justiça social em nosso país e garantir um 

relacionamento realmente sustentável com os ambientes em que vivemos. 

Juntos e juntas somos muito mais fortes! Contamos com vocês! 

 
Contatos: 
e-mail: pantanalutapop@hotmail.com 
WhatsApp: representante colegiado - Thiago SINASEFE/MS –  WhatsApp (67) 99290-9271 

mailto:pantanalutapop@hotmail.com

