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NOTA DE REPÚDIO AOS ATAQUES SOFRIDOS 

PELO SINTUFRJ E SEUS EMPREGADOS 
 

 

A Direção do SINTESI-RJ se solidariza com os empregados e as empregadas 

do SINTUFRJ, bem como, com a direção da entidade, pelos ataques e ameaças 

que vem sofrendo após o direito legítimo de se manifestarem através de uma 

campanha publicitária contra o governo de Jair Bolsonaro, principalmente pela 

forma catastrófica como sua gestão vêm conduzindo o combate à pandemia da 

Covid-19.   

Segundo relatos dos/as empregados/as são ameaças constantes via redes 

sociais, de agressões, atentados e todo tipo de intimidação. O SINTESI-RJ 

acredita que é papel das entidades sindicais se posicionarem também em temas 

que afetam toda sociedade. A maior crise sanitária da História do país já 

vitimou mais de 350 mil pessoas, e até hoje não existe uma coordenação 

mínima do governo Bolsonaro para enfrentar esse desastre. Ao contrário, os 

gestos do presidente são sempre de desrespeito ao que prega a ciência, de 

demora na compra das vacinas, crítica ao isolamento social e o uso de 

máscaras.  

Dentro dessa conjuntura de calamidade pública as entidades sindicais não 

podem se calar, precisam exigir vacina para todos/as e políticas públicas que 

possibilitem a população ter uma renda mínima decente para ficar em casa, e 

os pequenos e médios empresários compensações para salvarem seus negócios 

da falência.   

O SINTESI-RJ se coloca ao lado dos/as empregado/as do SINTUFRJ e da sua 

direção nesse momento, estando à disposição com seu departamento jurídico e 

sua militância política caso seja necessário qualquer medida para se 

resguardarem. Vamos sempre estar ao lado de quem defende a vida.  

 
Todos juntos em defesa da vida!   

 

A Direção. 
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