O Sindicato dos Docentes da Unifesspa - Sindunifesspa instalou 03 outdoors em Marabá/PA
durante as manifestações pelo #forabolsonaro que ocorreram no dia 29 de maio em todo o
Brasil, e que continham em suas mensagens críticas ao Governo Federal e denunciavam a
carestia, o descaso com a situação de saúde pública, a destruição da Amazônia, e as mais de
450 mil mortes em decorrência da pandemia de Covid-19 no Brasil.
Destes, 02 foram destruídos em menos de 24 horas, demonstrando que os apoiadores do
governo #bolsonarogenocida desconhecem as premissas da liberdade de expressão, e reagem
com violência quando confrontados, fato este ressaltado durante a carreata em que
presenciamos muitos agentes da extrema direita acompanhando a ação a fim de demonstrar
veementemente seu apoio ao maior genocida que este país já conheceu.
Infelizmente, este fato, que fere a liberdade de expressão e democracia, não é uma exceção
em Marabá - município que presencia o impacto da mineração, latifúndio e o agronegócio
utilizando da força e autoritarismo diariamente para defender seus interesses e subjugar a
população.
Aqui há uma forte militarização instalada desde os anos 1970, para reprimir a Guerrilha do
Araguaia, que se expressa na cidade através dos seus representantes públicos de perfil
conservador, autoritários, negacionistas, e, portanto, é uma cidade marcada pela desigualdade
social que é fruto do impacto da lógica capitalista liderada pela exploração mineral da Empresa
Vale.
Este cenário resulta em diversas formas de violência contra mulheres, LGBT’s, negros (as),
povos do campo, indígenas, camponeses (as), ribeirinhos (as), quilombolas, assentados (as),
acampados (as), e trabalhadores (as) rurais.
Os outdoors contra as políticas do Governo Federal, que não salvou nem vidas nem a
Economia, são a crítica ao projeto do Agronegócio que, acostumado a impor seus interesses
pela força e, por se considerar dono das terras que invadiu, sente-se no direito de apagar a
manifestação que expressa a opinião de, aproximadamente, 60% dos brasileiros e brasileiras
que avaliam como péssimo este governo.
REPUDIAMOS a prática antidemocrática de destruição de outras manifestações das vozes que
defendem a vida e sua diversidade na Amazônia!
REPUDIAMOS a censura aos outdoors que manifestaram críticas ao Governo Federal em
Marabá - PA.

Não irão nos calar!
O SUS salva vidas, ele não!
Vacina, Pão, Saúde, Educação!
Vacinação para todas, todos e todes já!
Basta de carestia! Auxílio emergencial já!

Fora Bolsonaro! Fora Mourão! Fora Salles!

