
 
 
 

MOÇÃO DE SOLIDARIEDADE AO POVO CHILENO E À SUA LUTA 

CONTRA AS MEDIDAS DE AJUSTE ECONÔMICO 

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 chileno que tomou as ruas do país contra as medidas                 
neoliberais de Sebastián Piñera. 

O anúncio de um aumento nas tarifas públicas de transporte no país gerou uma onda de                
protestos contra o governo neoliberal de Piñera que, mesmo depois do recuo por parte do               
presidente, o povo chileno não saiu das ruas do país. Diariamente, estudantes e trabalhadores              
ocupam as ruas do Chile em protesto contra o acúmulo e histórico de políticas privatistas que                
atacam os direitos de seu povo. Em resposta, o governo de Piñera, acuado, transferiu              
momentaneamente a sede do governo do país para Valparaíso e colocou o Exército contra o seu                
povo, criando um estado policial no país que deixará para a posteridade muita violência, mortes               
e centenas de compatriotas seus cegos, em decorrência do nível de violência aplicado contra a               
população civil desarmada. 

Relembrando os piores tempos da ditadura mais sanguinária que a América Latina já             
viveu, da época do governo de Augusto Pinochet, o país que foi laboratório e ainda é exemplo                 
para muitos por suas políticas neoliberais, como o seu sistema de previdência que o atual               
governo brasileiro se inspira, as forças de segurança do país lançam mão de mecanismos              
virulentos de repressão. A cegueira provocada em muitos chilenos se soma ao aumento             
vertiginoso de casos de pessoas com feridas corporais provocadas em decorrência do uso de              
jatos d’água com produtos químicos, usados para dispersar as multidões nas ruas. 

Os/as educadores/as brasileiros/as se solidarizam com a luta do povo irmão que,            
vanguarda, foi responsável pelo primeiro governo socialista do continente alcançado via           
eleições democráticas. Todo apoio à luta do Chile, que também é nossa! 

 

 

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

 


