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NOTA DE REPÚDIO À CRIMINALIZAÇÃO DO MOVIMENTO SINDICAL E DE
SOLIDARIEDADE À PROFESSORA ERIKA SURUAGY/ADUFERPE
O Sindicato dos Bancários de Pernambuco vem por meio desta nota pública repudiar a abertura de inquérito
criminal, a pedido do presidente Jair Messias Bolsonaro, para apurar a colocação de outdoors pela ADUFERPE, no
final de 2020, com os dizeres: “O senhor da morte chefiando o país. No Brasil, mais de 120 mil mortes por COVID19", assim como nos solidarizamos à atual vice-presidenta da entidade, que presidia a Aduferpe na ocasião,
professora Erika Suruagy, convocada para depor na Polícia Federal.
Enquanto entidade sindical, cutista, com quase 90 anos de atuação em defesa da classe trabalhadora, o Sindicato
dos Bancários de Pernambuco zela pela autonomia e liberdade sindical e pela liberdade de expressão, princípios
basilares da nossa democracia que vêm sendo duramente atacados pelo governo Bolsonaro.
À época eram 120 mil mortes a lamentar, hoje já são quase 300 mil. Mortes essas que, em muitos casos, poderiam
ser evitadas não fosse o negacionismo, o desmonte do Sistema Único de Saúde (SUS) e o despreparo do Governo
Federal e do Ministério da Saúde diante da pandemia da Covid-19.
A convocação da professora Erika Suruagy para depor na PF é uma clara forma de intimidação, que visa atingir não
apenas a referida dirigente, mas todo o movimento sindical e organizações sociais que se opõem ao governo de
Jair Messias Bolsonaro. Acreditamos na solidariedade de classe, na unidade da classe trabalhadora, no poder que
emana do povo. Vamos seguir na luta em defesa da democracia e pelo Fora Bolsonaro!

FORA BOLSONARO!
NÃO À CRIMINALIZAÇÃO DO MOVIMENTO SINDICAL!
Diretoria do Sindicato dos Bancários de Pernambuco

Suzineide Rodrigues de Medeiros
Presidenta
Recife (PE), 10 de março de 2021
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