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 EM DEFESA DA DEMOCRACIA E REPUDIO TOTAL AS TENTATIVAS DE GOLPE. 
 

 As entidades do Fórum dos Servidores Federais – FONASEFE, vem através do 
presente reafirmar a luta em defesa da democracia, da liberdade de expressão e da 
Constituição, que vem sendo duramente atacada pelas ameaças de golpes por integrantes 
do governo, que atentam contra a liberdade e as instituições democráticas. 

 E um absurdo estas atitudes golpistas externadas por integrantes deste governo com 
apoio de oficiais das forças armadas, que vem fazendo chantagens contra os integrantes 
do STF e do Congresso, para alterar o curso da história, para impedir a realização de 
eleições em 2022. Numa torpe tentativa de fazer o Brasil retroceder décadas querem impor 
aos brasileiros a volta do voto impresso, pois assim os fraudadores, os milicianos poderão 
fraudas as eleições e se os candidatos desta quadrilha perder vão contestar o resultado e 
consumar o golpe deles impondo no cargo quem perdeu as eleições. 

 A história somente se repete na primeira vez como tragédia na segunda como Farsa 
(Karl Marx). Como a eleição do atual presidente, confirmou a repetição trágica da história 
vivida em 1964, o negacionismo, a corrupção entranhada neste governo, virou uma 
tragédia com mais de 546 mil brasileiros mortos, 19,5 milhões de infectadas na maior 
pandemia deste século. Mais de 20 milhões de desempregados, outros 50 milhões 
uberizados, precarizados e desesperançados, o País vive assombrado com o que vira no 
futuro, já temos mais de 113 milhões de brasileiros vivendo em insegurança alimentar. 

 E os responsáveis por esta tragédia, sem capacidade de reconhecer seus erros, fazem 
ameaças aos integrantes dos poderes, atacam magistrados da alta corte, enquanto blefam 
sobre um golpe de Estado para impor seus projetos. 

 Repudiamos veementemente estas ameaças exigimos apuração de todos os casos de 
corrupção e punição para todos que fizeram uso indevido dos recursos da pandemia, 
desviou de verbas do orçamento para comprar medicamentos ineficazes para combater a 
pandemia. Na atual conjuntura não existe espaço para golpes nem bravatas, precisamos 
sim que estas instituições cumpram seus papeis, na vigilância de fronteiras, no combate do 
maior mal que atinge a humanidade neste momento a COVID-19 e todas as suas variantes. 

 “A democracia admite tudo, menos crimes que visam destruí-la”. 

 Convocamos a classe trabalhadora para ocupar as ruas deste País no dia 24 
de Julho, lutamos pela vida, vacina Já, saúde, pão, educação e democracia. Os 
fascistas golpistas não passarão.  

   

Brasília, 22 de Julho de 2021.  
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