
 

 

 

O 08 de março é uma data em que celebramos e reafirmamos a luta de nós, 

mulheres, por direitos, por liberdade e pela vida. Dia este que nos permite refletir 

sobre nossas vivências e nosso papel na vida pública e privada. Também refletimos, 

especialmente, sobre a força que temos quando - organizadas, lutamos por dias 

livres... por corpos livres... por vidas livres de todas as formas de violência.  

E é por isso, que hoje, nas ruas de Garanhuns/PE, organizações,  movimentos 

sociais, coletivos feministas, sindicatos, partidos progressistas de esquerda, 

associações, mulheres cis, trans, LBQIA+, com deficiência, trabalhadoras do campo 

e da cidade, de todas as regiões do estado, vem às ruas, no Agreste Pernambucano, 

para mostrar e acolher nossas dores, as dores de outras mulheres e dizer à sociedade 

que estamos lutando juntas, que nós não estamosó, e que essa unidade na luta, se 

espalha não só aqui no estado de Pernambuco. Essa luta é mundial, e é essa conexão 

que nos possibilita a consolidação da sororidade universal, onde seguramos nas 

mãos, uma das outras - hoje de uma forma diferente, por estarmos vivenciando uma 

das maiores crises sanitárias que já levou mais de 650 mil vidas, que poderiam ter 

sido poupadas, se não estivéssemos lidando com um desgoverno genocida, 

negacionista e fascista. Só juntas podemos denunciar todos os retrocessos e 

violências.  

Mas também estamos nas ruas para celebrarmos todas as conquistas, 

individuais e coletivas, alcançadas por cada uma e por todas nós, porque juntas 

somos resiliência, somos resistência, somos fortes, e assim, conseguimos 



 

materializar a luta, na construção de uma sociedade livre do machismo, do 

patriarcado e de todas as correntes que, ao longo da história, insistem em nos 

aprisionar, e nós não sossegaremos enquanto não as quebrarmos! 

 

Bolsonaro Nunca Mais! 

 

ENTIDADES, ORGANIZAÇÕES, MOVIMENTOS SOCIAIS POPULARES, 

COLETIVOS E PARTIDOS PROGRESSISTAS DE ESQUERDA QUE ASSINAM 

ESSA CARTA: 

 

     FETAPE - Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultoras e 

Agricultores Familiares do Estado de Pernambuco  

     CUT/PE - Central Única dos Trabalhadores de Pernambuco  

     SINDUFAPE - Sindicato de Docentes da Universidade Federal do 

Agreste de Pernambuco 

     STRs - Sindicatos das Trabalhadoras e Trabalhadores Rurais 

     CEPC - Conselho Estadual de Política Cultural de Pernambuco  

     UP - Unidade Popular Pelo Socialismo – Garanhuns  

     MMTR/PE - Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais de 

Pernambuco  

     ESCOLA FÉ E POLÍTICA 

     CÁRITAS DIOCESANA - Garanhuns  

     Movimento de Mulheres Olga Benário – Garanhuns  

     MST - Movimento de Trabalhadoras e Trabalhadores Sem Terra – 

Garanhuns  

     CPT - Comissão Pastoral da Terra 

     CEBS - Comunidades Eclesiais de Base   

     SINTEPE - Sindicato das Trabalhadoras e Trabalhadores em Educação 

de Pernambuco  

     MMM - Marcha Mundial das Mulheres - Coletivo Ranúsia Alves  

     Coletivo Antimanicomial Delírios 



 

     Coletivo Motirõ 

     Mandata Coletiva Fany das Manas 

     Comunidade Quilombola Atoleiro 

     Diretório Municipal do Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores 

de Garanhuns  

     Coletivo Pernambucano de Residentes em Saúde  

     MCP - Movimento Camponês Popular 

     Militância Cores da Resistência  

     MPC - Movimento de Profissionais Cristãos 

     MLC - Movimento Luta de Classes  

     PSOL - Partido Socialismo e Liberdade de Garanhuns  

     SINDIFPE - Sindicato dos Docentes do Instituto Federal de 

Pernambuco  

    ESCOLA FÉ E POLITICA 

    PcdoB – Partido Comunista do Brasil – Garanhuns  

    Fórum Permanente de Política Publica de Mulheres do Agreste 

Meridional 

    Sindoméstica/PE - Sindicato das Trabalhadoras Domésticas do Estado 

de Pernambuco 

    Coletivo de Mulheres Guerreiras da CUT 

    Coletivo de Combate ao Racismo da CUT/PE 

    Rede Semeam – Rede de Sementes Crioulas do Agreste Merididonal 

    Mandata Coletiva Fany das Manas 

    Fórum Nacional de Residentes em Saúde - PE 

    Subverta - Coletivo Ecossocialista e Libertário 

    Mandato Popular Juracer Junior  

    Mandato Popular Moreira do Atoleiro  

    Mandato Orgânico Doriel Barros 

    Sindicato dos/as Bancarios/as do Estado de Pernambuco 

     Secretaria de Mulheres do PT-PE  



 

     Diretório do Partido dos Trabalhadores de Garanhuns  

     Movimento Surdo Agreste  

    ADUPE – Seção Sindical dos Docentes da Universidade de 

Pernambuco  

 

 

 

 


