NOTA DA DIRETORIA NACIONAL DO ANDES-SN EM REPÚDIO À
PERSEGUIÇÃO DE BOLSONARO À ADUFERPE E A ERIKA SURUAGY

Em mais uma atitude que sinaliza o recrudescimento de medidas
autoritárias, voltadas ao estrangulamento das liberdades civis e democráticas
no país, bem como ao constrangimento e criminalização dos lutadores e
lutadoras sociais, tivemos notícia na manhã de hoje que a professora Erika
Suruagy, vice-presidenta da ADUFERPE, foi intimada para depor junto à polícia
Federal em inquérito criminal resultante de sua militância política.

O expediente policial tem por objeto denúncia acerca de outdoor
realizado pela seção sindical – ADUFERPE, com foto de Jair Bolsonaro e os
dizeres “O senhor da morte chefiando o país / No Brasil, mais de 120 mil
mortes por COVID19 / # FORABOLSONARO”. De modo absurdo e afrontoso
às liberdades políticas inscritas na Constituição de 1988, a Polícia Federal dá
continuidade à infundada queixa e, buscando afetar individualmente a
professora e militante, estica questão que poderia ser ceifada de início, tendo
em conta não só o próprio conteúdo das liberdades de manifestação e
oposição política ao governo, como também ante a cruel verdade que expressa
a mensagem do outdoor, que se refere ao descalabro na gestão pandêmica
que faz com que o número de mortos pela COVID-19 se encontre atualmente
em mais do que o dobro daquela denunciada.

Esta medida aparece no bojo de um curto período em que outras marcas
de perseguição docente se mostraram - a exemplo dos efeitos concretos do
Ofício Circular nº 4/2021, do MEC, já revogado ante a pressão política que
fervilhou ante o descalabro de seus termos, e os TACs assinados por colegas
da Universidade Federal de Pelotas, que lhes impõe uma verdadeira mordaça

ante os termos abertos e suscetíveis a arbítrios da administração -, e será do
mesmo modo acompanhada com proximidade pelo ANDES-SN em seus
próximos passos - que se espera não venham a ocorrer -, reclamando desde
logo o mais enérgico repúdio.

Toda solidariedade à profª. Erika Suruagy e à militância da ADUFERPE!

Não vão nos calar!
Fora Bolsonaro e Mourão!
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