
EM DEFESA DA DEMOCRACIA 
Pelo direito de organização da classe trabalhadora!

DITADURA NUNCA MAIS!!
 A Diretoria Colegiada da FENASPS vem repu-
diar com veemência os ataques orquestrados por 
setores fascistas contra as instituições democráti-
cas, feitos abertamente por integrantes deste gover-
no, por meio das mídias sociais. Impulsionado por 
ato do próprio presidente da República convocando 
“seus correligionários e agregados” com objetivo de 
intimidar outros poderes da República, e os/as traba-
lhadores/as organizados.
 Tais ataques atentam contra o sistema demo-
crático mas têm como pano de fundo destruir as or-
ganizações construídas pela classe trabalhadora na 
luta por suas conquistas e direitos.
 São inaceitáveis quaisquer retrocessos políticos 
no País, bem e inadmissível que um presidente eleito 
conspire contra a Constituição, que assegurou sua 
eleição e posse, independente das suas pregações 
contra o processo democrático.
 Todas ações deste governo apontam para am-
pliar a política de extermínio da população pobre, 
implantada a partir da posse em 2019. Que consis-
te em condenar à morte, pela fome, tortura ou exe-
cuções, como ocorreu na época da ditadura militar 
durante 20 anos, com todos/as aqueles/as 
que ousaram enfrentar a ordem vigente. 
Esta iniciativas autoritárias sinalizam pos-
sibilidade real de endurecimento do regi-
me. Mas também que existe um medo la-
tente em parte dos empresários brasileiros 
que isto leve a população a defl agrar luta 
direta nas ruas, como por exemplo ocorre 
no Chile. 
 Vamos exigir do Congresso Nacio-
nal e Supremo Tribunal Federal, que con-
voque o Presidente e seus ministros para 
responderem m na forma de lei e da Cons-
tituição brasileira, pelos crimes de atentar 
contra os demais poderes.

 Porém, o papel da classe trabalhadora é o de 
ir à luta, não podemos esperar que estas instituições 
sob ataques tomem iniciativas voluntariamente, sem 
ter nas ruas grande mobilização popular.
 Neste momento, é fundamental retomar e re-
forçar a organização por local de trabalho. A Dire-
toria da FENASPS convoca todos/as os/as servidores/
as da base para ocuparmos as ruas do País dia 18 de 
março. Na luta em defesa da democracia, derrotar a 
contrarreforma Administrativa, as privatizações e o 
desmonte do Estado.
 Todas as conquistas dos/as trabalhadores/
as viram das lutas com muito suor e sangue. 
Nas batalhas por vir vamos precisar da mais 
ampla unidade da classe.
 A tarefa urgente é retomar o protagonis-
mo das lutas. Ocupando as ruas em todo Pais!

FASCISTAS NÃO PASSARÃO!!
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