MOÇÃO DE SOLIDARIEDADE A ROBERTO BARADEL, LIDERANÇA SINDICAL DOS
DOCENTES DA ARGENTINA

A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação – CNTE, entidade representativa dos
profissionais da educação básica brasileira, torna pública a sua solidariedade irrestrita ao companheiro
Roberto Baradel, importante liderança do Sindicato Unificado dos Trabalhadores da Educação de Buenos
Aires – SUTEBA, e a toda a sua família.
A ameaça anônima dirigida a ele e a toda a sua família não intimidará a luta dos milhares de
combatentes sociais espalhados por nossa América. Temos a convicção de que não podemos esmorecer diante
desse processo crescente de criminalização e perseguição aos movimentos sociais e suas lideranças.
O avanço conjuntural das políticas neoliberais em nosso continente, e seu inegável rebatimento na
retirada e diminuição dos direitos sociais de nossos povos, só pode vir acompanhado dessa perseguição atroz
aos milhões de lutadores sociais, espalhados por todos os cantos de nosso continente ameríndio. Mas isso não
se dará sem a brava resistência de nossos povos organizados nos movimentos sociais e sindicais de nossos
países que, cada vez mais, assumem ações integradas e articuladas internacionalmente.
Estamos atentos aos desdobramentos desse fato e usaremos todos os meios possíveis e disponíveis para
denunciar o descaso desse atual governo neoliberal de Mauricio Macri, que não se compromete com a defesa
de seu próprio povo. Exigimos uma apuração rigorosa e independente desta ameaça a um aguerrido
companheiro!
Por sua ligação fraternal e histórica com a Confederação de Trabalhadores da Educação da República
Argentina – CTERA, a qual o SUTEBA é filiado, a CNTE deixa aqui o seu apoio ao companheiro Roberto
Baradel e a toda sua família, e coloca-se à inteira disposição para travar o justo enfrentamento político a essa
ameaça vil. Não podemos retroceder em nossa história e, novamente, flertar com os anos de chumbo de nossa
América! Somos todos Baradel!
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