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Na noite de 12 de setembro de 2018 a polícia do governo Macri invadiu a casa de 

Daniel Ruiz dirigente sindical petroleiro de Chubut e militante do PSTU da 

Argentina e o levaram preso.  

A perseguição aos lutadores na Argentina que se enfrentam contra a política do 

Governo Argentino tem sido uma pratica para tentar intimidar os trabalhadores 

que resistem contra a retirada de direitos e aplicação dos planos do FMI.  

Há alguns meses Macri celebrou um acordo com o FMI, que “emprestou” US$ 50 

bilhões em troca da soberania do país e do aprofundamento dos ataques aos 

direitos sociais e trabalhistas.  

O compromisso do governo com o fundo é diminuir os gastos do Estado com as 

áreas sociais, realizar uma reforma trabalhista para acabar com direitos e reduzir 

salários para o país poder ser “competitivo” no mercado capitalista mundial.  

O Governo Argentino precisa esconder os resultados dessa política econômica que 

são o alto índice de desemprego, aumento da fome e da pobreza.  

A luta contra Macri pode incendiar o país. Há um novo chamado para a greve 

geral nos dias 24 e 25 de setembro, o que é uma nova oportunidade para começar a 

construir um grande movimento, fazer assembleias, ir para outras fábricas e 

escolas, somar à disposição, organizar a mobilização e os piquetes. 

A Diretoria do Sindicato dos Químicos de Vinhedo manifesta seu apoio e 

solidariedade a luta dos trabalhadores argentinos contra o Governo Macri e o FMI 

e exige a imediata libertação do militante do PSTU Argentino Daniel Ruiz. 

Fim das perseguições aos ativistas e a Sebastian Romero. 
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