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NOTA DE REPÚDIO 
 

 

Em função da relevância que o momento político nacional se apresenta, o Sindicato Nacional dos 

Servidores Federais da Educação de Mato Grosso do Sul (SINASEFE - MS) vêm a público se 

posicionar contrário a uma plataforma política retrógada e antidemocrática, que tenha como base os 

ataques às mulheres, comunidade LGBT, aos negros (as), aos povos indígenas e a classe 

trabalhadora. 

 

Não podemos tolerar posturas que sejam contrárias à democracia e à organização sindical e que 

façam apologia à violência e à tortura como “soluções” para os problemas que vivemos. Não se 

pode aceitar que os trabalhadores sejam cada vez mais explorados, que a violência seja combatida 

com mais violência, que a discriminação e o racismo sejam cada vez mais aprofundados e que os 

direitos humanos continuem sendo atacados e desrespeitados. Não aceitamos o desmantelamento e 

o desrespeito aos princípios garantidos pela Constituição Federal de 1988, muito menos a ameaça 

de retorno aos tempos sombrios da ditadura militar. 

 

Nossa luta é contra todos os retrocessos que já estamos presenciando: “Contra a terceirização, 

contra a EC 95/16, contra o congelamento de investimentos na educação, contra a reforma do 

ensino médio, contra a reforma trabalhista e contra a reforma da Previdência. ” 

É necessária uma forte frente ampla dos diversos setores da educação e sociedade civil para barrar o 

avanço do fascismo e conservadorismo, da extrema direita. Lutemos por um país mais justo, com 

geração de empregos e a valorização dos trabalhadores, com aposentadoria digna e com direitos 

iguais e garantidos para todos e todas. 

 

Acreditamos SIM no Brasil. Um Brasil de todos e todas, de um povo ético, pacífico, dinâmico, livre 

de intolerância religiosa, sem preconceitos de natureza racial, sexual e de discriminação sob 

qualquer forma. 

 

Nesse sentido, para lutar contra o avanço do fascismo e pela garantia de nossos direitos, dizemos 

“NÃO a Bolsonaro. ”, “#ELE NÃO”, “#ELE NUNCA” 

Nenhum direito a Menos. 
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