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O Sintepe (Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Pernambuco) se solidariza com a professora e dirigente sindical Erika Suruagy pela perseguição promovida pelo
aparato público, configurada na abertura de inquérito criminal, a pedido do presidente da República Jair Bolsonaro, por causa da campanha da Aduferpe denunciando a
negligência do Governo Federal com a pandemia do Coronavírus.

Se a campanha da Aduferpe dizia “O senhor da morte chefiando o país. No Brasil, mais de 120 mil mortes por COVID-19", hoje configura-se na verdade um
fato muito pior, visto que em 2021 os índices de mortandade, internamentos e contaminações pelo coronavírus recrudesceram.

 

 

Portanto, a mobilização de servidores públicos da Polícia Federal para convocar a professora Erika Suruagy para depor é um absurdo que merece nosso
repúdio, nossa indignação e nosso protesto.

 

Tampouco, esse expediente não intimidará o movimento sindical e os/as docentes no Brasil inteiro. A educação sempre lutou e sempre lutará pelo povo
brasileiro!
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