ASA Pernambuco em solidariedade ao Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA)
Vivemos momentos tenebrosos em relação à perda e constantes ameaças aos direitos
e à democracia em nosso país, assim como está acontecendo em outras nações do mundo,
numa assustadora investda das forças reacionárias e conservadoras contra os meios de vida
dignos e sustentáveis em todos os contnentes. Nesta conjuntura difcil, é preciso ter força, fé,
coragem e, acima de tudo, ter a capacidade de se indignar e reagir para resistr e superar esta
grande crise polítca, insttucional e, consequentemente, a crise econômica que coloca
trabalhadores e trabalhadoras em situação de vulnerabilidade.
Diante desse contexto, nós da Artculação Semiárido de Pernambuco (ASA-PE),
reunidos/as em Plenária Geral dias 06 e 07 de dezembro de 2017, em Triunfo (PE), nos
solidarizamos com a attude digna e corajosa dos companheiros e companheiras Frei Sérgio
Görgen, Josi Costa e Leila Denise Meurer, do Movimento de Pequenos Agricultores (MPA), que
estão em GREVE DE FOME, desde o dia 05 de dezembro. Sob o lema: “...alguns passarão fome
por alguns dias para evitar que muitos passem fome uma vida inteira”, o MPA demonstra uma
grande doação pela luta em defesa dos direitos e de vida digna para a população brasileira.
Esta attude nos inspira e encoraja, nos sentmos representados pelos companheiros/as e
reafirmamos nossa vontade e disposição para estar juntos com todos os movimentos sociais
nesta caminhada de resistência e esperança. Dizemos juntos “Não à Reforma da Previdência e
Não ao desmonte dos direitos de trabalhadores e trabalhadoras com a Reforma trabalhista”.
É no Semiárido que a vida pulsa. É no Semiárido que o povo resiste!
Viva a Agroecologia!
Viva a Democracia!
Viva o povo corajoso e lutador e todas as organizações e movimentos sociais unidos e firmes
na caminhada !
Triunfo (PE), 07 de dezembro de 2017.

