
 
 

NOTA PÚBLICA 
 

Os/as educadores/as brasileiros/as reivindicam transparência na apuração dos votos da eleição 
presidencial hondurenha, respeito ao seu resultado obtido nas urnas e garantias ao exercício 

cidadão de manifestação no país. 
 

A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação – CNTE, entidade representativa dos            

profissionais do setor público da educação básica brasileira, torna pública a sua preocupação com a atual                

situação política de Honduras. 

A conflagração de protestos sociais por todo o país, desde a apuração inconclusa nos resultados               

dos votos apurados nas eleições presidenciais do último dia 26 de novembro, transformou o país em uma praça                  

de guerra, chamando a atenção de todo o mundo. A solução para esse conflito instaurado passa pela                 

transparência no atual processo de recontagem de votos, envolvendo os setores da oposição política ao governo                

e observadores internacionais. Só assim, será possível dirimir o conflito instaurado a partir de um pacto político                 

em que a paz do povo esteja sempre no centro das preocupações. 

É fundamental que as instituições políticas e judiciárias hondurenhas estejam à altura da atual              

crise que se instalou no país. Por isso conclamamos ao Tribunal Superior de Eleições (TSE) de Honduras e ao                   

seu Governo central a garantir o sistema democrático, com absoluta transparência e convicção de que a paz só                  

prosperará se a vontade popular não for subjugada. 

As informações de que mais de 20 pessoas já foram mortas nos protestos desde a última                

sexta-feira preocupam o mundo inteiro. A decretação de estado de emergência pelo governo se presta, tão                

somente, a aumentar o tensionamento da situação. Esse tipo de resposta por parte do governo não ajudará na                  

solução do conflito. Ao contrário, tende a gerar mais confrontos e mortes nas ruas das cidades do país, tendo                   

potencial de se transformar em um caso de calamidade humanitária. É fundamental que o Governo hondurenho                

garanta a segurança das manifestações, que estão somente a exigir transparência na apuração da recontagem dos                

votos. 

Pelo respeito à democracia, por mais nenhuma morte de ativistas sociais e pela transparência de               

todo o processo eleitoral hondurenho, os/as educadores/as brasileiros/as clamam por uma solução pacífica do              

atual conflito, de modo a evitar o acirramento político já indicado nas manifestações de massa que estão a                  

ocorrer em todo o país 
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