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Moção de apoio e solidariedade aos países e povos que lutam e resistem na 

América Latina e Caribe  

 

O Cebrapaz, atuando sob as difíceis condições de uma poderosa ofensiva conservadora no Brasil, 

que arquitetou um golpe de Estado em 2016, prendeu injustamente o ex-presidente Lula e criou 

as condições para a ascensão de um governo de extrema-direita, pró-imperialista e com 

características neofascistas, sente-se irmanado com os povos em luta que na América Latina e 

Caribe seguem resistindo. Desta forma, expressamos nosso apoio e solidariedade:  

- a Cuba, a quem dedicamos uma moção à parte;  

- à Venezuela, que apesar das sabotagens e dos incessantes ataques resiste e segue construindo a 

sua revolução bolivariana, o governo de Nicolás Maduro, com apoio do povo e contando com a 

solidariedade internacional, derrotou em 2019 seguidas tentativas de provocação e golpe 

enquanto os governos reacionários e pró-imperialistas reunidos no grupo de Lima enfrentam 

graves problemas políticos, segue porém o movimento de isolar e derrocar o governo bolivariano 

e neste sentido conclamamos a reforçar a solidariedade à República Bolivariana da Venezuela; 

- ao povo boliviano, que nas ruas, enfrentando criminosa repressão, denuncia ao mundo o golpe 

terrorista e sanguinário perpetrado pela oligarquia nativa aliada ao imperialismo; 

- ao povo equatoriano, que também nas ruas, praças e avenidas defendeu com altivez as 

bandeiras da paz e da justiça social; 

- ao povo chileno, que surpreende o mundo com sua resiliência diante do brutal aparato 

repressivo do governo de Sebastian Piñera, incapaz de sufocar os legítimos protestos do povo por 

igualdade e democracia; 

- ao povo argentino, que nas eleições de outubro de 2019 deu novo alento às esperanças de uma 

integração soberana em nossa região e retomará em superior patamar a batalha política pelas 

Malvinas Argentinas; 

- ao povo uruguaio, que apesar da derrota sofrida nas eleições de novembro, mostra elevada 

disposição de luta e resistência; 

- ao povo de Porto Rico, que em 2019 deu mostras claras de avanço na luta pela libertação de sua 

pátria do domínio colonial estadunidense; 

- a todos os povos dos países irmãos da região que não desistem das bandeiras da paz, da 

soberania, da integração regional e da justiça social. 
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