
 

 

 

 

 

CARAVANAS LULA LIVRE E HADDAD PRESIDENTE 13 

PELO BRASIL FELIZ DE NOVO 

Dias 29 e 30 de setembro 
 

Aos: 
Dirigentes do PT, PCdoB e PROS; 
Coordenadores da Campanha Haddad e Manuela 13; 
Coordenadores das Campanhas Estaduais; 
Candidatos e Candidatas das Coligações que apoiam Lula Livre e Haddad; 
Militantes dos Partidos coligados e dos Movimentos Sociais aliados. 
 
A campanha da coligação O Brasil Feliz de Novo está em ascensão impressionante. 
As ruas estão mais calorosas e a empolgação é crescente e visível em todo o Brasil. 
 
Nos dias 29 e 30 de setembro, a uma semana do primeiro turno, vamos balançar o 
país em Caravanas Lula Livre e Haddad Presidente 13. Como sempre fizemos, essas 
caravanas serão organizadas em municípios-polo e articuladas com nossa militância 
e apoiadores em cada cidade, distrito, vila, assentamento. 
 
Vamos percorrer cada canto do Brasil profundo levando nossas bandeiras, deixando 
nosso material, falando às pessoas diretamente. Agitar a Campanha. Mostrar nossa 
força e alegria e arrancar para a semana decisiva que deve nos levar ao segundo 
turno e garantir a vitória do povo sobre o Golpe. 
 
Nas 95 cidades com mais de 200 mil eleitores as caravanas devem ser feitas por 
regionais. Cada um sabe como se mobiliza. Mas é preciso organizar a atividade para 
que toda a cidade veja nossa campanha e nossa força. 
 
Por isso, companheiros e companheiras, estamos conclamando a todos que se 
engajem desde já na preparação e na realização das Caravanas da Arrancada para a 
Vitória em cada localidade. Pode escolher seu dia - 29 ou 30. Ou os dois dias. 
Importante é dar visibilidade e demonstrar nossa força e união em torno da construção 
do Brasil Feliz de Novo.  
 
Lula livre. Haddad Presidente 13! Vamos à Luta até a vitória. 
 
Brasília, 17 de setembro de 2018. 
 
Gleide Andrade / Romênio Pereira 
Relação com Estados – Campanha Haddad Presidente 2018 


