Brasília-DF, 28 de setembro de 2017.

Moção de Apoio e Solidariedade ao professor Saulo Pinto Silva

O SINASEFE NACIONAL manifesta irrestrito apoio ao professor Saulo Pinto Silva, da UFMA,
vítima de violento ataque por parte do grupo “Juventude Conservadora da UFMA” e Movimento
Brasil Livre - MBL, por críticas a um projeto que obriga rádios maranhenses a tocarem músicas e
hinos evangélicos durante sua programação. O companheiro Saulo é um militante sindical ativo e as
agressões que vem recebendo, fazem parte de uma orquestração nacional de grupos reacionários de
direita, que não admitem as transformações políticas e sociais que se consolidam no Brasil a partir
do fim do Golpe empresarial/militar de 1964.
Como professor de economia, Saulo Pinto Silva associa o conhecimento às manifestações de
organizações da sociedade brasileira dentro do espectro da esquerda. E através de uma crítica jocosa
ao absurdo da obrigatoriedade religiosa em veículos de comunicação de massa, recebe pesados e
perigosos ataques do MBL, ideologicamente neoliberal, defensor do Estado mínimo. Sem respaldo
social o MBL se alia a grupos evangélicos homofóbicos e da direita política que prega a volta do
regime militar.
As manifestações políticas do professor Saulo refletem a abertura política das Universidades a partir
de 1985, quando só existiam dois grupos representativos do movimento estudantil. A representação
de esquerda, que lutou pela abertura democrática, enquanto que a representação da direita se
alinhava à ditadura militar. Desse grupo da esquerda universitária surgiram outras formas de
organização, hoje parte da diversidade social brasileira. LGBTTs, movimentos de mulheres,
movimentos negros, anarquistas, marxistas, cristãos, ateus agitam suas bandeiras em prol de seus
interesses específicos e contam com o apoio dos setores progressistas, dentre eles o representado
pelo Saulo.
O apoio e solidariedade ao professor Saulo Pinto Silva é a luta pela consolidação do Estado
Democrático de Direito, da livre manifestação e organização. É a resistência ao anacrônico setor
que busca o retrocesso oriundo do Golpe de 1964, é o apoio a todas as formas de diversidade na luta
pelos direitos fundamentais e que garantem a unidade contra todas as opressões políticas e sociais.
Repudiamos toda forma de violência ou sua incitação! Fascistas não passarão!
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