
1° Encontro Preparatório (Inter)Nacional de luta 
contra o G20  

“Despertemos, humanidade. Já não há mais tempo” 
Berta Cáceres

Aproxima-se, a passos agigantados, a Cúpula dos G20 – os países geopoliticamente 
mais influentes do mundo –, nos dias 30 de novembro e 1° de dezembro de 2018, em 
território argentino. Tomando a experiência da Cúpula dos Povos “Fora OMC- 
Construindo Soberania” no final do ano passado, uma ocasião em que centenas de 
movimentos sociais, organizações políticas e diversos coletivos expressamos nosso 
rechaço às políticas da Organização Mundial do Comércio, levantamos nossa vozes 
para deixar bem nítido que onde quer que estejam os grandes fóruns do poder global, 
haverá resistência por parte dos povos em marcha, defendendo nossos direitos. 

Enquanto as autoridades dos 20 estados, os quais dividem a hegemonia global, 
anunciam que seu objetivo é o de “abordar os grandes desafios globais e buscar gerar 
políticas públicas que possam resolvê-las”, nós, o povo, temos certeza de que são 
estes mesmos governos, e suas políticas, os principais responsáveis pela profunda 
crise civilizatória que atravessamos e que geram os problemas que agora dizem 
querer resolver.   

Porém, ainda mais. O G20 não é somente uma Cúpula que ocorrerá no fim do ano, é 
um processo que inclui mais de 60 reuniões prévias onde ministros e delegados dos 
países membros discutirão os temas centrais de sua agenda: mercado laboral e 
educação funcional a estas necessidades, infraestrutura para o “desenvolvimento”, 
ou seja, para a acumulação de capital e por assim dizer “segurança alimentaria”, ou 
dito de outra forma, produção industrial e tecnologizada de alimentos. Haverá 
também uma multiplicidade de reuniões e “cúpulas” prévias dos chamados Grupos de 
Afinidade (Buisness20, Woman20, Labour20, Think20, Science20, Youth20, Civil20), 
os quais são espaços oficiais criados com o objetivo de canalizar a participação de 
atores não-Estatais. A maioria destas reuniões, durante o ano corrente, ocorrerão 
em território argentino, de Ushuaia a San Salvador de Jujuy, Mar del Plata a 
Mendoza. Todas fazem parte do processo de construção do G20 por meio do qual 
uma vez mais os poderes mundiais juntam-se para decidir sobre a vida de todo um 
povo. 

Em consequência, isso nos exige uma resposta contundente por parte dos que 
lutamos em todas as partes contra um modelo depredador que despoja, exclui, 
destrói, ergue muros, criminaliza e assassina. Queremos e cremos em outro mundo 
onde as decisões não sejam tomadas em função dos investidores do grande capital, 
do mercado financeiro e do crescimento econômico infinito, e sim tendo como 
horizonte o bem-viver dos povos e da natureza. 



A fim de fazer ecoar a declaração final da Cúpula dos Povos, convocamos a 
seguirmos com as resistências frente a atual ofensiva do capital internacional, 
defendendo e reafirmando o direito à autodeterminação dos povos. Convidamos a 
todos os movimentos, organizações e agrupações populares da Argentina, da 
América Latina e do mundo a participar do 1° Encontro Preparatório 
(Inter-)Nacional de Luta contra o G20, que ocorrerá no sábado, dia 19 de maio, de 
10 às 18 horas, na cidade de Buenos Aires. A atividade se dará nas vésperas da 1° 
reunião dos ministros do exterior do G20. 

Debateremos os pontos centrais da nossa própria agenda de luta contra o G20 e 
definiremos as atividades a serem realizadas ao longo desde ano, especialmente no 
momento mais importante da Cúpula dxs 20 chefxs de estado, no final de 
novembro. 
Avaliaremos as possíveis alianças e momentos de convergência. Este encontro de 
ação e estratégia será precedido por uma formação sobre o G20 para abordar sua 
história, suas políticas e seus impactos – e os protestos populares com enfoque no 
que ocorreu em 2017, em Hamburgo. 
Esta atividade se realizará sexta-feira, 18/05, de 14 às 20h.

AGENDA TENTATIVA PARA OS DOIS DIAS

Sexta-feira, 18/05 – 14h às 20h. Lugar a confirmar. 
Formación sobre el G20 - su historia, sus políticas, su impacto y las protestas 
populares con enfoque en lo ocurrido en 2017 en Hamburgo. 
Formação sobre o G20 – sua história, suas políticas, seu impacto e os protestos 
populares com enfoque no que ocorreu em 2017, em Hamburgo. 

10h – 11h30min. Estado atual do G20 oficial e da organização de atividades desde   
o campo popular.

11h30min – 13h. Trabalho em comissões (Comunicação, Organização e Logística, 
Relações Políticas (Inter-nacionais), Formação e Atividades Durante o Ano).

13h -14h30min. Almoço.

14h30min – 18h Plenário de debate e definição de plano de ação.

Sábado 19/05 – 10h às 18h. Lugar a confirmar.

Asamblea Argentina mejor sin TLC 
Página web: https://mejorsintlc.org 
Facebook: Argentina mejor sin TLC 

Twitter: @mejorsintlc 

Agradecemos a confirmação de 
presença através do e-mail: 
argentinamejorsintlc@gmail.com. 
Esperamos por você! 

CONSTRUAMOS PONTES ENTRE NOSSOS PAÍSES E NOSSOS POVOS, NÃO MUROS! 
VIVAMOS A SOLIDARIEDADE INTERNACIONAL! 

INTERNACIONALIZEMOS A LUTA, INTERNACIONALIZEMOS A ESPERANÇA! 
UNAMOS NOSSA CRIATIVIDADE PARA COLOCAR UM FIM AO SISTEMA DE EXCLUI, EXPLORA, 

DESTRÓI, ERGUE MUROS, CRIMINALIZA, CONTAMINA E MATA! 
LEVANTEMOS NOSSAS VOZES E NOSSOS CORPOS CONTRA AS POLÍTICAS DO G20 

E A FAVOR DA VIDA! 
G-POVOS AO PODER!


