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 Desde 2016, com o golpe parlamentar-
jurídico-midiático, a democracia brasileira vem 
sofrendo duros ataques. Uma democracia, vale 
dizer, já tão fragilizada, por representar poucos 
momentos nos mais de 500 anos de história do 
país e pelo fato de grande parte das forças diri-
gentes, ao longo dos anos, relativizarem os 
princípios democráticos. De janeiro para cá, com 
a chegada do clã Bolsonaro ao poder, esses 
ataques se intensificaram e ameaçam concre-
tamente o Estado Democrático de Direito.
 A declaração de Eduardo Bolsonaro, 
filho zero três do presidente da República, 
fazendo apologia à ditadura e ameaçando a 
publicação de um novo Ato Inconstitucional 
número 5, o AI-5, representa um crime e um 
atentado à Constituição. Deputado federal por 
São Paulo, Eduardo defendeu essa proposta 
durante entrevista à jornalista Lêda Nagle, em 
um canal no YouTube, exibida na última quinta, 
31 de outubro. Ele disse que se a “esquerda 
radicalizasse”, a solução seria  um novo AI-5.

 Você sabe o que foi o AI-5? De forma 
bem resumida, o Ato Constitucional número 5 
foi decretado em dezembro de 1968, pelo gene-
ral Artur Costa e Silva. e é considerado o golpe 
dentro do golpe, por implantar a censura às 
artes e à imprensa, fechar o Congresso Nacio-
nal, cassar mandatos parlamentares e de minis-
tros do STF, legalizar e intensificar a tortura e 
mortes aos opositores ao regime, intervir nos 
sindicatos e perseguir sindicalistas e suspender 
garantias institucionais da população. O perío-
do posterior ao  AI-5 é considerado o mais duro 
momento dos anos de chumbo, institucionali-
zando uma verdadeira carnificina praticada 
pelo Estado brasileiro.
 O Sindspe-PE, a Condsef/Fenadsef e a 
CUT se somam às demais entidades que pedem 
a punição de Eduardo Bolsonaro e exigem agi-
lidade no processo. Não cabe no Brasil de 2019 
qualquer tentativa de destruição da democra-
cia. Essas entidades vão continuar vigilantes e 
defendendo a liberdade e a dignidade humana.

A democracia é inegociável! Exigimos
a punição de Eduardo Bolsonaro


