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CUT Brasil expressa solidariedade com a luta do povo chileno e seu repúdio à declaração 

do estado de emergência  

 

A CUT Brasil (Central Única dos Trabalhadores) expressa sua solidariedade com a luta do povo 

chileno e manifesta profundo repúdio ao decreto de Estado de Emergência no Chile; o posterior 

“toque de recolher” e a inaceitável e brutal repressão contra os movimentos sociais, sindicais e os 

milhares de manifestantes nas ruas do país – todas essas medidas e ações implementadas pelo 

presidente chileno, Sebastián Piñera. Também manifesta sua solidariedade as famílias e as 

companheiras/os de luta dos mortos decorrentes da repressão do Estado.  

O descontentamento dos chilenos vai muito além do aumento das tarifas de metrô, são 

conseqüências de anos de um modelo neoliberal que privatizou e precarizou todos os direitos do 

povo chileno. Modelo esse que as direitas da América Latina, como o governo de Bolsonaro no 

Brasil, querem implementar a despeito do enorme custo social e humano que o aumento das 

desigualdades e da pobreza acarretam. Não só no Chile, mas também no Equador, Peru, Haiti, e 

em toda a América Latina, o povo em luta afirma, em alto em bom som, que não mais tolera um 

sistema econômico que prioriza apenas os interesses dos capitalistas em detrimento dos 

interesses das amplas maiorias trabalhadoras. 

As manifestações já obtiveram o cancelamento do aumento das tarifas de metrô e podem 

significar um marco histórico das lutas das/os trabalhadoras/es chilenos.  

Após o fim da sangrenta ditadura de Augusto Pinochet – ídolo de Jair Bolsonaro – nenhum 

presidente chileno eleito democraticamente jamais acionou os militares para tarefas de segurança 

interna. No Chile, é urgente a imediata retirada das forças armadas das ruas, o fim das prisões e 

da violência e o estabelecimento de um diálogo entre a sociedade civil, o governo e o Estado, 

tendo como pressupostos a garantia da democracia, dos direitos de mobilização e de expressão e 

o atendimento das legítimas reivindicações populares. 

A CUT Brasil expressa sua absoluta rejeição a repressão que o povo chileno vem sofrendo e seu 

total apoio e solidariedade às/aos trabalhadoras/es do país e aos nossos companheiros e 

companheiras da CUT-Chile. 
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