NOTA DE APOIO E SOLIDARIEDADE À ÉRIKA SURUAGY E DEMAIS
MEMBROS DA ADUFERPE
A Secretaria Estadual de Mulheres do Partido dos Trabalhadores de Pernambuco,
vem prestar todo seu apoio e solidariedade à professora Érika Suruagy e demais
representantes da Associação dos Docentes da Universidade Federal Rural de
Pernambuco (ADUFERPE), entidade da qual Érika é vice-presidente, pelo ato
autoritário, antidemocrático e pelo constrangimento ao qual foram submetidos. Érika
está sendo investigada por ter se manifestado publicamente no final de 2020 – por meio
de outdoor, denunciando as mortes provocadas pela pandemia do COVID-19 e pela
ausência de políticas públicas de enfrentamento à pandemia por parte do governo
brasileiro.
Entendemos que ao intimar a depor na Polícia Federal quem discorda do governo
arrastam o país a práticas autoritárias do período do Estado de exceção e da Ditadura,
onde o repúdio e a expressão pela insatisfação e descaso pelo atual desgoverno, é
rebatido com inquérito criminal aberto a mando do Presidente da República. É uma
tentativa clara de calar os movimentos sociais, sindicais, servidores públicos e todos
aqueles que se manifestam contra a situação que hoje vivemos com mais de 260 mil
mortes por COVID no Brasil. Destacamos também o caráter misógino, machista e sexista
dessa perseguição política à Érika Suruagy, em mais uma tentativa de querer calar as
mulheres.
Reafirmamos nossa demonstração de apreço à democracia e à Constituição do País e
aos princípios de solidariedade, igualdade e fraternidade nela contidos, o que nos
impõe a defesa intransigente da autonomia e da liberdade sindical, nela circunscritos
o direito à crítica e à liberdade de expressão.
A SMPT-PE se posiciona firmemente em defesa da autonomia universitária, da
liberdade de expressão e seremos voz ativa em defesa da saúde, da democracia e da vida.
Não nos calarão.
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