
Nos dias 30 de novembro e 1º 
de dezembro, a cúpula do G20 se 
reunirá em Buenos Aires, Argen-
tina, na América do Sul, onde os 
chefes de Estado dos países e or-
ganizações discutirão questões de 
enorme importância, incluindo a 
situação da economia mundial, o 
futuro das relações trabalhistas, 
da alimentação e infraestrutura. 
Já conhecemos suas medidas para 
determinar novas formas de explo-
ração sobre nossos povos, por isso, 
manifestamos repúdio à realização 
dessa reunião, que vem para rea-
firmar o brutal retrocesso levado a 
cabo pelo governo de Maurício Ma-
cri na Argentina e que pretende se 
estender ao nosso continente e ao 
mundo.

Em contraposição ao que eles 
querem aplicar contra nós, que-
remos um mundo sem o domínio 
do corporativismo transnacional 
e seu modelo de liberalização do 
comércio e da dívida. Queremos o 
respeito aos direitos dos povos e da 
natureza e a possibilidade de cons-

truir alternativas democráticas com 
base na nossa soberania e integra-
ção como povos

Queremos a livre circulação 
das pessoas, das trabalhadoras e 
dos trabalhadores, direito a mi-
grar, a não migrar, a permanecer 
ou a retornar dignamente. Os e as 
migrantes, regularizados ou não, 
devem gozar dos mesmos direitos 
que os demais cidadãos. A opção 
de migrar não deve ter de enfren-
tar barreiras e obstáculos, nem os 
migrantes devem ser objeto de cri-
minalização.

Por isso, fazemos um chama-
do às organizações e à militância 
social brasileiras a mobilizarem-se 
nessas datas, 30 de novembro e 1º 
de dezembro. Pode ser por meio 
da realização de atos, debates, au-
las públicas e quaisquer atividades 
públicas e também nas redes dan-
do força e visibilidade ao caráter in-
ternacional da nossa luta de resis-
tência por soberania, democracia 
e pelos direitos do povo contra a 
ofensiva neoliberal.

PELA SOBERANIA POLÍTICA, AMBIENTAL, 
CULTURAL E ECONÔMICA DE NOSSOS 

POVOS E DE NOSSOS CORPOS 

CHAMADO NACIONAL À MOBILIZAÇÃO CONTRA O G20 E O FMI 

EM SÃO PAULO, REALIZAREMOS ATO PÚBLICO NA EMBAIXADA DA ARGENTINA, ÀS 17H. 

ATO NA EMBAIXADA ARGENTINA
SEXTA-FEIRA (30), ÀS 17H
Atendemos ao Chamado Internacional à Mobilização 

da Confluência Fora G20-FMI e da Jornada Continental 
Pela Democracia e Contra o Neoliberalismo para o enga-
jamento em uma semana de ações, especialmente, no 
dia 30 de novembro contra o G20 e o FMI. 



NOSSA LUTA CONTRA O 
AVANÇO DO CAPITAL

BRASIL

30/NOVEMBRO 

CALENDÁRIO DE LUTAS
Esse calendário de lutas acontecerá em outros países. Vamos juntos, todos e todas, exigir Fora o G20 e o FMI. 

Atos públicos manifestações, debates, aulas públicas e ações contra o G20 e o FMI em todo o Brasil.

30/NOVEMBRO 
Ato Público Contra o G20 e o FMI em São Paulo, às 17h, em frente à Embaixada da Argentina em São Paulo.

25/NOVEMBRO A 05/DEZEMBRO 
Semana continental de mobilização, com realização de atividades políticas e formativas de debate e visibilida-
de da luta em defesa da democracia e contra o neoliberalismo.

Lutamos desde diversas formas de orga-
nização e contra o avanço do Capital sobre 
nossas vidas, corpos e territórios. Somos 
organizações e movimentos brasileiros de 
pessoas trabalhadoras da cidade e do cam-
po, originárias, afrodescendentes, feminis-
tas, aposentadas, migrantes, estudantes, 
defensoras dos direitos dos indivíduos e 
dos povos, do meio ambiente, dos bens pú-
blicos, da justiça climática, dos direitos das 
crianças, de gênero, entre outros. 

Já nos somamos ao calendário de lutas 
das Centrais Sindicais que realizaram o dia 
22 de novembro, como uma data de mobi-
lização nacional em defesa da previdência 

pública e o dia 26 de novembro com atos 
nos estados pela permanência do Ministé-
rio do Trabalho. 

Essas ameaças que agora se reapresen-
tam através do governo eleito estão em es-
treita sintonia com a ofensiva neoliberal em 
nosso continente, buscando privatizar nos-
sos direitos, como o direito à aposentadoria, 
e atuam em favor de um Estado mínimo para 
o povo. Dessa forma, minam sua capacidade 
de ação na promoção e garantia de direitos 
sociais e trabalhistas, ao mesmo tempo em 
que renovam compromissos de entrega do 
patrimônio e do orçamento público ao capi-
tal financeiro nacional e internacional.

Assinam:
Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo    |    Sindicato dos Metroviários de São Paulo     

Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos (SP)    |    CSP-Conlutas
CUT    |    Coletivo Vigência    |    Fenametro (Federação Nacional dos Metroviários)

Frente Brasil Popular    |    Frente Povo sem Medo 
Jornada Continental pela democracia e contra o neoliberalismo


