
16/03/2021 Adupe e DCE-UPE emitem nota de solidariedade à Aduferpe por intimidação de Bolsonaro – ADUPE

https://www.adupe.org/adupe-e-dce-upe-emitem-nota-de-solidariedade-a-aduferpe-por-intimidacao-de-bolsonaro/?fbclid=IwAR0Oo9fZUZGppBA… 1/5

  

Adupe e DCE-UPE emitem nota
de solidariedade à Aduferpe
por intimidação de Bolsonaro
  12 Março, 2021   9 Views    0 Comments   Nota de apoio

A Seção Sindical dos Docentes da Universidade de Pernambuco
(Adupe) e o Diretório Central dos Estudantes da UPE (DCE-UPE)
publicaram, nesta quinta-feira (11/03/2021) nota de apoio à
Associação dos Docentes da Universidade Federal Rural de
Pernambuco (Aduferpe) e à professora Érika Suruagy, atual vice-
presidente da entidade.

A Aduferpe e a docente são alvos de inquérito da Polícia Federal,
aberto a pedido do Presidente da República, por haver assinado,
junto com outras seis entidades sindicais (entre as quais a Adupe)
campanha com críticas à atuação de Bolsonaro no enfrentamento
da pandemia da Covid-19 e o descaso do seu governo para com a
Educação.

Na nota conjunta, Adupe e DCE a�rmam que o inquérito atenta
contra o direito de livre manifestação e de liberdade sindical
previstos na Constituição Federal e deixa evidente o viés totalitário
dos atuais mandatários da Nação, que não aceitam o contraditório
e usam a força e a estrutura do Estado para intimidar aqueles que
criticam suas falhas e omissões.  
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o Diretório Central dos
Estudantes da
Universidade de
Pernambuco (DCE-UPE)
externam o seu apoio à
Associação dos
Docentes da
Universidade Federal
Rural de Pernambuco
(Aduferpe) e à
professora Érika
Suruagy, atual vice-
presidente da entidade, vítimas de intimidação por parte do
governo de Jair Bolsonaro.

A perseguição está evidenciada em processo aberto pela Polícia
Federal, a pedido de Bolsonaro, que criminaliza a campanha
desenvolvida conjuntamente pela Aduferpe e outras seis entidades
sindicais, entre as quais a Adupe, com críticas à sua atuação no
enfrentamento da pandemia da Covid-19 e o descaso do seu
governo para com a Educação.

A campanha foi executada no �nal do ano passado, com utilização
de outdoors em várias cidades do Estado de Pernambuco. A peça
consistia na imagem estilizada de Bolsonaro e trazia os seguintes
dizeres: Inimigo da Educação e do Povo: No Brasil, mais de 120 mil
mortes por COVID-19″. #ForaBolsonaro.

As palavras de ordem da campanha permanecem atuais. A crítica
daquele momento tem, agora, mais razão de ser. Desde a
publicação nos outdoors, em novembro do ano passado, o número
de brasileiros e brasileiras que perderam a vida para a Covid-19
passou de 120 mil para assombros 270 mil. Mortes que poderiam
ser evitadas, não fosse a omissão do governo federal na condução
da pandemia

O inquérito aberto a pedido do presidente atenta contra o direito
de livre manifestação e de liberdade sindical previstos na
Constituição Federal e deixa evidente o viés totalitário dos atuais
mandatários da Nação, que não aceitam o contraditório e usam a
força e a estrutura do Estado para intimidar aqueles que criticam
suas falhas e omissões.  

De fato, desde que assumiu, o Governo de Jair Bolsonaro escolheu
a universidade como um dos alvos de sua política de perseguição,
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com tentativas de censura, com a nomeação de reitores biônicos e
com o corte de verbas. Da mesma forma, vem demonstrando
profundo desprezo pelos pobres, pela cultura, pela saúde, pelo
meio ambiente, pelos povos indígenas e pelas minorias.

Protestar contra toda essa ordem de coisas é um direito de todos.
Tentativas de intimidação, como o inquérito aberto contra a
Aduferpe e a companheira Érika não vão nos impedir de seguir
denunciando os desmandos desse governo infame.

Evidenciamos, por �m, a nossa solidariedade à Aduferpe e à
professora Érika Suruagy, convictos de que a unidade que nós,
trabalhadores, desempregados, estudantes, movimentos sociais e
organizações sindicais estamos construindo será o caminho para a
retomada do estado democrático de direito em nosso país.

DIRETÓRIO CENTRAL DOS ESTUDANTES DA UPE – DCE/UPE

SEÇÃO SINDICAL DOS DOCENTES DA UPE – ADUPE

Veja a repercussão do caso

Globo | Professora é alvo de investigação da PF por causa de
outdoor com criticas ao governo Bolsonaro; UFRPE diz que
censura é ‘inadmissível’

UOL | PF intima professora líder sindical por outdoors contra
Bolsonaro

Diário de Pernambuco | UFRPE manifesta apoio a docente
intimada a depor em inquérito de outdoor com críticas ao
Governo Federal

Jornal do Commercio – Blog do Jamildo | Sindicato da UFRPE
acusa Bolsonaro de perseguição por divulgação de críticas em
outdoor

Brasil de Fato |  Aduferpe: “A intenção do presidente é calar os
sindicatos e a oposição”

UNEB divulga moção de apoio à professora Érika Suruagy
(UFRPE)

ABRASCO | Nota de apoio à professora Érika Suruagy e ao
Sindicato dos Docentes da UFRPE
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← Adupe convoca eleições para escolha da nova
Diretoria e do novo Conselho de Representantes

Adupe vai pleitear retroatividade na implantação da
migração da DE →

CUT | Bolsonaro persegue sindicato da UFRPE por crítica à sua
atuação no  combate à Covid
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