
 
 
 

MOÇÃO DE SOLIDARIEDADE AO POVO EQUATORIANO QUE LUTA 

PELO RESTABELECIMENTO DE SUA REVOLUÇÃO CIDADÃ 

Os delegados participantes da 3ª Plenária Intercongressual da Confederação         
Nacional dos Trabalhadores em Educação – CNTE, reunidos em Curitiba nos dias 06 e              
07 de dezembro de 2019, se solidarizam com o povo do Equador que, traídos pelo atual                
presidente Lênin Moreno, lutam por manter as conquistas de sua Revolução Cidadã,            
iniciada por Rafael Corrêa. 

O atual presidente equatoriano Lênin Moreno, que se elegeu com o apoio do             
ex-presidente Corrêa e depois de eleito traiu a confiança de seu povo e de seu principal                
cabo eleitoral, seu antecessor na Presidência do país, padece agora com a fúria dos              
eleitores. Logo após assumir a presidência do país, Moreno já deu sinais de sua              
capitulação aos interesses dos Estados Unidos quando, de forma absolutamente          
repentina, decidiu entregar ao governo gringo o ativista digital Julian Assange, fundador            
do Wikileaks, que se encontrava refugiado na embaixada equatoriana em Londres. 

Depois disso, toda a agenda do governo se voltou contra as conquistas do povo              
equatoriano que, como resposta, promoveu grandes mobilizações e manifestações         
sociais no país tendo como principal estopim uma proposta governamental de fim dos             
subsídios ao setor de transporte, além da imposição de políticas de ajuste neoliberais. A              
revolta popular levada a cabo pelas populações indígenas, que logo ganharam a adesão             
de amplos segmentos sociais, é mais um indicativo de que nossos povos na América              
Latina não suportam mais o neoliberalismo em nossa região. 

Os/as educadores brasileiros/as se colocam solidários à luta do povo do Equador            
e, juntos, bradam pelo fim do neoliberalismo na região e de todos os seus representantes               
políticos que insistem em se subordinar aos interesses do grande capital internacional.            
Somente com o povo nas ruas daremos um basta a esse receituário que já há tempos                
demonstra não atender os interesses das grandes maiorias de nossos povos! 

Brasília, 07 de dezembro de 2019 
Delegados da 3ª Plenária Intercongressual da CNTE 

 


