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NOTÍCIAS

Educadores brasileiros repudiam inquérito criminal aberto pela Polícia
Federal contra a dirigente sindical Erika Suruagy
Publicado por editoria
em 12 de março de 2021



Não é a primeira vez que a CNTE alerta para o recrudescimento do totalitarismo que, pouco a pouco, vem se
instalando no país desde a eleição do genocida presidente Jair Bolsonaro. Não se trata agora de divergências
no campo da política ou de qualquer viés ideológico. A sanha persecutória e totalitária do atual mandatário
brasileiro põe em risco as liberdades individuais e coletivas no Brasil que, no limite, atingem o seu próprio
sistema democrático.
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Acompanhamos nessa semana a abertura de um inquérito criminal pela Polícia Federal, a pedido do
Presidente Jair Bolsonaro, contra a então presidenta da Associação dos Docentes da UFRPE (ADUFERPE),
Erika Suruagy. Hoje ocupando a vice-presidência da entidade, a docente foi intimada a depor em
procedimento de apuração sobre a colocação de outdoors, ainda no mês de setembro do ano passado, que
diziam simplesmente o seguinte: “O SENHOR DA MORTE CHEFIANDO O PAÍS. NO BRASIL 120 MIL MORTES
POR COVID-19. FORA BOLSONARO”.
O procedimento encampado pela Polícia Federal, que hoje se encontra totalmente aparelhada e com sua tão
importante independência funcional ameaçada, colide frontalmente com o direito à liberdade de expressão e
à própria liberdade sindical. Não adianta mais, definitivamente, dizer em alto e bom som que esses direitos
são assegurados em nossa Constituição Federal. Nossa Carta Magna de nada vale para o atual governo
Bolsonaro! Reiteradamente ele ultrapassa a linha do razoável e do que é lei em nosso país. A última
esperança é que nosso arcabouço institucional, em especial o formado pelo nosso poder judiciário,
mantenha a defesa intransigente de nossas leis.
Não aceitaremos calados e inertes esse avanço totalitário de um presidente que se acha rei! A criminalização
dos movimentos sociais e sindicais no Brasil não prosperará sem a forte e contundente reação do nosso
campo. Se à época da campanha o presidente Bolsonaro se incomodou com o outdoor da ADUFERPE, hoje
podemos atualizá-lo com os números que envergonham a todos/as nós brasileiros/as:
“O SENHOR DA MORTE CHEFIANDO O PAÍS. NO BRASIL MAIS DE 270 MIL MORTES POR COVID-19. FORA
BOLSONARO”.
Em defesa da liberdade de expressão!
Em defesa da liberdade sindical!
Contra a criminalização do movimento sindical!
Toda solidariedade a Erika Suruagy e a ADUFERPE!
Fora Bolsonaro, senhor da morte!
Brasília, 11 de março de 2021
Direção Executiva da CNTE
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Ações em todo país cobram auxílio emergencial de R$ 600 para viabilizar
isolamento
Movimento “Renda Básica que Queremos” organiza dia nacional de luta nesta quinta-feira (18) e por auxílio emergencial de R$ 600 O
movimento ‘Renda Básica Que […]
18 de março de 2021
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Copom promove primeira alta de juros em quase seis anos e volta a
apontar incerteza
Aumento de 0,75 ponto percentual, para 2,75%, foi acima do esperado para parte dos analistas O Comitê de Política
Monetária (Copom), do Banco Central (BC), confirmou as expectativas […]
18 de março de 2021
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Entenda como falta de crédito agrícola ajudou na disparada dos preços dos
alimentos
Contag e Contraf-Brasil criticam falta de crédito ao pequeno agricultor. Outros fatores que explicam preços altos são falta de estoques
reguladores, área plantada menor e […]
18 de março de 2021

 Contato
E-mail: falecom@sasec.org.br
Telefone: (85) 9 8685-3615
Funcionamento: Segunda a Sexta. De 12:00 às 18:00
Endereço: Rua Irmã Bazet, 753 loja 43/44 - Montese - Fortaleza - CE

 Redes Sociais
Siga o SASEC nas redes sociais e fique por dentro de tudo que acontece no sindicato:

 Facebook
 Instagram
 WhatsApp
 YouTube
 Nosso endereço
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