MOÇÃO Nº 01/2019
SOLIDARIEDADE AO POVO EQUATORIANO E AOS ESTUDANTES COLOMBIANOS
O 3º Congresso dos Estudantes da Ufopa
(ConeUfopa) aprova a presente moção.
Há seis dias o Equador vem enfrentando grandes manifestações em resposta ao anúncio de
Moreno. Liderado pelos povos indígenas, as manifestações seguem exigindo que o presidente do
país volte atrás no que tange ao desmonte dos subsídios acertados com o Fundo Monetário
Internacional (FMI).
O movimento indígena do Equador é vanguarda dessas grandes mobilizações, desde a
década de 1990, setores e sindicatos indígenas se organizam e protagonizam grandes lutas no país,
resultados dessas mobilizações foram a queda de 3 governos: Abdala Bucaram (1997); Jamil
Mahuad (2000); e Luciano Gutierrez (2005), 3 presidentes em 10 anos.
As lutas dos povos indígenas do Equador não diferem muito da luta dos indígenas do Brasil.
Assim como Moreno que nega direitos aos povos originários com sua política neoliberal, aqui no
Brasil seguimos na luta diária contra o governo do Bolsonaro que antes de assumir o mandato já
vinha nos atacando, e no seu primeiro dia confirmou sua linha política aliada aos interesses da
“bancada do Boi, da Bala e da Bíblia”, negando direitos à população indígena Brasileira.
A auto-organização dos povos indígenas é fundamental na derrubada de ditadores, e os
povos do Equador estão mostrando isso, encabeçando manifestações, ocupando o congresso, e
colocando milhares as ruas.
O mar está agitado. O pêndulo da América Latina está se movendo. Na Colômbia milhares
de Estudantes estão indo as ruas protestar contra a corrupção contra a corrupção na educação e pedir
que o governo cumpra os acordos assinados no ano passado, como ampliar para 4,5 trilhões de
pesos colombianos (US$ 1,3 bilhão) os investimentos nas instituições de ensino superior do país.
“Ou revoga as medidas do FMI, ou se demita!”
Sigamos o exemplo do Equador. Aqui prestamos nossa solidariedade ao povo Equatoriano e
colombiano e aqui seguimos na luta contra as medidas neoliberais de Bolsonaro
Santarém, 12 de outubro de 2019

_______________________________
Igor Pereira dos Santos
Coordenador Geral do DCE

_______________________________
Lucas Israel Damasceno Costa
Requerente – Coletivo Juntos!
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