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Docente da Uferpe é intimada a depor
na PF em inquérito sobre outdoor da
seção sindical
Ouvir:

Docente da Uferpe é intimada a

ANDES-SN se reúne com MPF para
tratar da intervenção do MEC nas Ifes
Diretoras e diretores do ANDES-SN e
representantes da Assessoria Jurídica
Nacional da entidade se reuniram nessa...
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ÚLTIMAS NOTÍCIAS
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EVENTOS
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
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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”.

Reunião

Para o ANDES-SN, a atitude sinaliza o “recrudescimento de medidas autoritárias,
voltadas ao estrangulamento das liberdades civis e democráticas no país, bem como
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ao constrangimento e criminalização dos lutadores e lutadoras sociais”.
“De modo absurdo e afrontoso às liberdades políticas inscritas na Constituição de
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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
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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
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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.
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“Toda solidariedade à profª. Erika Suruagy e à militância da Aduferpe SSind”,
conclama o ANDES-SN.
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Leia também:
MPF recomenda ao MEC que não edite atos que visem prevenir ou punir atos
supostamente “políticos-partidários”
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Outras Notícias
ANDES-SN divulga Caderno de Textos do 11º
Conad Extraordinário
A secretaria do ANDES-SN divulgou na última sexta-feira (12) o
Caderno de Textos do 11º Conad Extraordinário. O encontro,
com o tema central “Em defesa da vida, dos serviços públicos e
da democracia e autonomia do ANDES-SN”, ocorrerá via
internet,...
https://www.andes.org.br/conteudos/noticia/docente-da-uferpe-e-intimada-a-depor-na-pF-em-inquerito-sobre-outdoor-da-secao-sindical1
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Publicado em: 16 de Março de 2021

Servidoras e servidores realizam jornada de lutas
de 15 a 24 de março
Trabalhadoras e trabalhadores do funcionalismo público federal,
estadual e municipal participam de 15 a 24 de março da Jornada
de Lutas dos Servidores Públicos e das Servidoras Públicas. A
mobilização tem por objetivo debater os ataques dos governos...
Publicado em: 15 de Março de 2021

Câmara aprova PEC Emergencial com previsão de
congelamento salarial e outros ataques ao serviço
público
A proposta estava no Congresso desde 2019, mas foi votada em
uma semana no Senado e depois na Câmara, após o governo
federal condicionar a concessão de novo auxílio financeiro à
população aos ataques a servidoras e servidores A Câmara...
Publicado em: 12 de Março de 2021

Entidades organizam curso de formação com foco
em Administração Pública
A Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário Federal e
Ministério Público da União (Fenajufe), com apoio do ANDES-SN
e de outras entidades, realizará, entre março e maio, o Curso de
Formação sobre...
Publicado em: 10 de Março de 2021

MPF recomenda ao MEC que não edite atos que
visem prevenir ou punir atos supostamente
“políticos-partidários”
Procuradores afirmam que permanece situação de perigo a
princípios constitucionais apesar do cancelamento de ofíciocircular A Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão – órgão
do Ministério Público Federal (MPF) –...
Publicado em: 10 de Março de 2021

Desemprego bate recorde no Brasil em 2020 e
atinge 13,4 milhões de pessoas
Governo tem priorizado agenda neoliberal enquanto população
segue desempregada e sem auxílio emergencial No ano
passado, a taxa média anual de desemprego no Brasil foi de
13,5%, o maior registro desde 2012. O percentual corresponde a
cerca de 13,4...
Publicado em: 09 de Março de 2021

Pesquisa no Amazonas aborda violência contra as
mulheres na universidade
"Me chamaram de cabelo de bombril". Professora. "Por ser
indígena, tive minha identidade questionada e minha
inteligência também." Estudante. "Que mulher bonita não tem
competência, é promovida por causa da beleza."...
Publicado em: 08 de Março de 2021
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