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Docente da Uferpe é intimada a depor na PF em inquérito sobre outdoor da seção sindical
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Docente da Uferpe é intimada a depor na
PF em inquérito sobre outdoor da seção
sindical
A professora Erika Suruagy, vice-presidenta da
Associação dos Docentes da Universidade
Federal Rural do Pernambuco (Aduferpe Seção
Sindical do ANDES-SN), foi intimada a depor
na Polícia Federal em inquérito criminal acerca
de um outdoor patrocinado pela entidade
sindical.
A ação policial é desdobramento de uma
denúncia em relação ao outdoor realizado pela
Aduferpe SSind com foto de Jair Bolsonaro e os
dizeres “O senhor da morte chefiando o país /
No Brasil, mais de 120 mil mortes por COVID19

/ # FORABOLSONARO”.
Para o ANDES-SN, a atitude sinaliza o “recrudescimento de medidas autoritárias, voltadas ao
estrangulamento das liberdades civis e democráticas no país, bem como ao constrangimento e
criminalização dos lutadores e lutadoras sociais”.
“De modo absurdo e afrontoso às liberdades políticas inscritas na Constituição de 1988, a Polícia Federal
dá continuidade à infundada queixa e, buscando afetar individualmente a professora e militante, estica
questão que poderia ser ceifada de início, tendo em conta não só o próprio conteúdo das liberdades de
manifestação e oposição política ao governo, como também ante a cruel verdade que expressa a
mensagem do outdoor, que se refere ao descalabro na gestão pandêmica que faz com que o número de
mortos pela COVID-19 se encontre atualmente em mais do que o dobro daquela denunciada”, ressalta o
ANDES-SN em nota.
O Sindicato Nacional ressalta que essa medida se soma aos recentes ataques protagonizados pelo
Ministério da Educação à autonomia das universidades e também em relação aos docentes da
Universidade Federal de Pelotas (Ufpel) e afirma que irá acompanhar com a mesma proximidade o
desenrolar de mais essa ação arbitrária contra a comunidade acadêmica.
https://www.adufop.org.br/post/docente-da-uferpe-é-intimada-a-depor-na-pf-em-inquérito-sobre-outdoor-da-seção-sindical
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“Toda solidariedade à profª. Erika Suruagy e à militância da Aduferpe SSind”, conclama o ANDES-SN.

Fonte: ANDES-SN

Pesquisar

Início

Mídia

Fotos

Jurídico

Prestação de contas

Sindicalize

Plano de Saúde

Agenda

Fale conosc

Notícias • Luta • ANDES-SN

Posts recentes

Servidoras e servidores realizam
jornada de lutas de 15 a 24 de…

Ver tudo

ANDES-SN divulga Caderno de
Textos do 11º Conad…

Câmara aprova PEC Emergencial
com previsão de congelamento…

Insira seu e-mail para receber as Últimas Notícias ADUFOP

Cadastrar

funcionamento:
a a sexta, das 9h às 17h.

LINKS ÚTEIS

ACESSO RÁPIDO

31) 3551-5247
retaria@adufop.org.br
ao@adufop.org.br

ANDES
ASSUFOP
UFOP

Associe-se
Fale Conosco
Diretoria
Notícias
Prestação de Contas

R. Antônio José Ramos, 65 - Bauxita, Ouro Preto - MG, 35400-000, Brasil

Desenvolvido pela Assessoria de Comunicação ADUFOP | 2018

https://www.adufop.org.br/post/docente-da-uferpe-é-intimada-a-depor-na-pf-em-inquérito-sobre-outdoor-da-seção-sindical

2/2

