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PF intima professora líder sindical por outdoors contra Bolsonaro em PE

Segundo a professora, a campanha foi financiada por entidades
Imagem: Divulgação/Aduferpe

Uma professora da UFRPE (Universidade Federal Rural de Pernambuco) foi intimada a prestar depoimento

à PF (Polícia Federal) em um inquérito criminal aberto para apurar a publicação de outdoors em 2020, com

críticas ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e sua condução no combate à pandemia.

Erika Suruagy é vice-presidenta da Aduferpe (Associação dos Docentes da Universidade Federal Rural de

Pernambuco), mas presidia a entidade no período de divulgação dos outdoors.
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Segundo a PF em Pernambuco, o caso está sendo apurado pela PF em Brasília. O UOL procurou a

assessoria da PF na capital federal para obter mais detalhes do inquérito, mas não obteve retorno até

agora.

O outdoor em questão trazia os dizeres: "O senhor da morte chefiando o país / No Brasil, mais de 120 mil

mortes por COVID19 / # FORABOLSONARO".

Segundo Erika, o depoimento aconteceu de forma virtual no último dia 26, quando foi questionada sobre a

campanha publicitária.

A suspeita que estaria sendo apurada é a acusação de que os outdoors teriam ferido a honra do

presidente. O dono da empresa de outdoors também foi chamado e prestou depoimento.

A campanha, explicou Erika, foi financiada por uma série de entidades no estado, que pagaram juntas pela

veiculação da peça que critica a postura do presidente.

"Deixei claro no depoimento que estava na minha atividade sindical como representante, não eram dizeres

proferidos por mim, pessoa física. E não era um ataque pessoal, à honra, mas um questionamento político à

gestão da pandemia, à época ainda com 120 mil mortes", disse.

Em nota, a UFRPE expressou solidariedade a Erika. "Reafirma-se o direito legítimo a manifestações

públicas, sejam de origem do movimento sindical ou de qualquer outra, ressaltando-se o caráter

inconstitucional e inadmissível da censura."

A Andes (Associação Nacional dos Docentes do Ensino Superior) também se manifestou em repúdio à

convocação.

"O Governo Bolsonaro segue com medidas antidemocráticas que cerceiam a liberdade de expressão de

lutadores e lutadoras sociais", afirma. "Eles continuam tentando, mas nós não vamos recuar e nem nos calar.

Toda a solidariedade à ADUFERPE e a Erika Suruagy."

A Aduferpe também criticou o ato e disse que recebeu com "surpresa e indignação" a convocação da vice-

presidente.

"Trata-se de um brutal ataque à mais elementar liberdade de expressão garantida constitucionalmente. É

uma tentativa de calar opiniões e intimidar o legítimo e livre exercício da atividade associativa. Por outro

lado, no mérito, a crítica ao governo federal externada no outdoor - e que pode facilmente ser estendida a

outras esferas de governo - revelou-se desgraçadamente justa: à época eram 120 mil mortes a lamentar,

hoje já são quase 300 mil", afirmou.

PGR nega pedido de investigação contra Bolsonaro por indicar cloroquina
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Ainda em nota, a entidade alegou que a assessoria jurídica "está segura de que não há nenhuma base

legal para que um processo seja instaurado".

"O fato de a professora Erika Suruagy ter sido convocada e de ter que prestar depoimento na Polícia

Federal é de inteira responsabilidade de Jair Bolsonaro. Ele está claramente tentando intimidar sindicalistas,

cientistas, professores, servidores públicos, artistas, intelectuais e cidadãos que discordam da política do

governo. Não conseguirá!", afirmou a entidade.
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Governo Bolsonaro  Notícias  Política

Itamaraty ataca jornal e diz que povo aprova ação de Bolsonaro na covid-19

Sorocaba (SP) decide fechar entradas da cidade com barreiras

Maior peixe ósseo do mundo aparece morto em praia de Fortaleza
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SP prorroga suspensão da Operação Descida para conter fluxo rumo ao
litoral
23/03/2021 12h36

ESTADÃO CONTEÚDO

Covid: 13 Estados têm preocupações com fornecimento de oxigênio, diz Saúde à PGR

São Paulo - Um monitoramento do Ministério da Saúde (MS) apontou que o fornecimento de oxigênio medicinal está...
23/03/2021 12h29
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Estado de SP registra 1.021 mortes por covid em 24h; governo alega represamento
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Ouro Branco? 19 kg de cocaína são achados em bombons em aeroporto
de SP
23/03/2021 11h57

ESTADÃO CONTEÚDO

Disputa por espólio de Capitão Adriano ajudou MP a identificar bens e lavagem
23/03/2021 11h39

ESTADÃO CONTEÚDO

Antes de assumir cargo, Queiroga recebe pedido de esclarecimentos do MP no DF

São Paulo - Antes mesmo de ser oficialmente empossado como novo ministro da Saúde do governo Jair Bolsonaro, o...
23/03/2021 11h26
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Aos 45, esteticista morre de covid menos de uma semana após perder
os pais
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Vídeo mostra drama de esposa de deputado que pegou covid-19 e teve
filho
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ESTADÃO CONTEÚDO

Segunda Turma do STF retoma nesta terça-feira julgamento sobre suspeição de Moro
23/03/2021 10h32
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UOL NOTÍCIAS - COTIDIANO

Cliente é suspeito de matar comerciante por se recusar a usar máscara
em SC
23/03/2021 10h16

ESTADÃO CONTEÚDO

Vacinação por drive-thru é temporariamente desativada na cidade de São Paulo

São Paulo - A Prefeitura de São Paulo informou que os 19 postos de vacinação drive-thru da cidade serão suspensos...
23/03/2021 09h41

UOL NOTÍCIAS - COTIDIANO

Carreta com oxigênio para 16 mil pessoas tomba em serra no Rio de
Janeiro
23/03/2021 09h06

UOL NOTÍCIAS - COTIDIANO

RJ: Alerj vota hoje antecipação de feriados proposta pelo governador
23/03/2021 08h03

UOL NOTÍCIAS - COTIDIANO

Manifestantes queimam pneus perto do Terminal João Dias e na
Marginal Tietê
23/03/2021 07h59

ESTADÃO CONTEÚDO

Brasília tem corpos armazenados no chão
23/03/2021 07h45

ESTADÃO CONTEÚDO

Instituto questiona resultados de ensaio clínico da AstraZeneca nos EUA

São Paulo - O Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas (Niaid, na sigla em inglês) dos Estados Unidos...
23/03/2021 07h42

NÃO ACEITO

Você quer receber notificações em
tempo real e não perder nenhuma
notícia importante?

Você pode cancelar quando quiser
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https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2021/03/23/carreta-com-oxigenio-para-16-mil-pessoas-tomba-em-serra-no-rio-de-janeiro.htm
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2021/03/23/superferiado-rio-de-janeiro-atencipacao-covid.htm
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2021/03/23/protesto-terminal-joao-dias.htm
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2021/03/23/brasilia-tem-corpos-armazenados-no-chao.htm
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2021/03/23/instituto-questiona-resultados-de-ensaio-clinico-da-astrazeneca-nos-eua.htm
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UOL NOTÍCIAS - COTIDIANO

Prefeitura do Rio decreta intervenção no BRT por seis meses
23/03/2021 07h23

UOL NOTÍCIAS

Timemania pode pagar R$ 650 mil no sorteio de hoje; saiba como
apostar
23/03/2021 06h40

UOL NOTÍCIAS

Lotomania sorteia R$ 1,4 milhão no concurso de hoje; saiba como
apostar
23/03/2021 06h37

UOL NOTÍCIAS

Lotofácil vale R$ 1,5 milhão no sorteio de hoje; confira como apostar
23/03/2021 06h34

UOL NOTÍCIAS

Quina pode pagar R$ 3,1 milhões no sorteio de hoje; saiba como apostar
23/03/2021 06h28

NÃO ACEITO

Você quer receber notificações em
tempo real e não perder nenhuma
notícia importante?

Você pode cancelar quando quiser

https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2021/03/23/brt-intervencao-rio-de-janeiro.htm
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https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/2021/03/23/lotomania-sorteia-r-14-milhao-no-concurso-de-hoje-saiba-como-apostar.htm
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/2021/03/23/lotofacil-vale-r-15-milhao-no-sorteio-de-hoje-confira-como-apostar.htm
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/2021/03/23/quina-pode-pagar-r-31-milhoes-no-sorteio-de-hoje-saiba-como-apostar.htm
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2021/03/23/capitao-adriano-movimentou-ao-menos-r-18-milhao-em-apenas-um-mes-diz-mp.htm
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UOL NOTÍCIAS - COTIDIANO

Capitão Adriano movimentou ao menos R$ 1,8 milhão em apenas um
mês, diz MP
23/03/2021 04h00

JOSMAR JOZINO

Novo racha no PCC já matou 9 em SP, diz Ministério Público
23/03/2021 04h00

UOL NOTÍCIAS - COTIDIANO

SP: Polícia mata mais jovens na capital que homicídio e latrocínio
somados
23/03/2021 02h00

UOL NOTÍCIAS - COTIDIANO

Justiça condena ex-aluno da FGV por chamar colega de 'escravo'
22/03/2021 21h59

ESTADÃO CONTEÚDO

Cientistas da UFRJ pedem adoção imediata de medidas contra quadro de 'catástrofe'

Rio - Cientistas da UFRJ pedem a adoção imediata de medidas urgentes para que o atual quadro de "catástrofe"...
22/03/2021 21h11

UOL NOTÍCIAS

Quina acumula e vai a R$ 3,1 milhões no próximo sorteio; veja os
números
22/03/2021 21h00

NÃO ACEITO

Você quer receber notificações em
tempo real e não perder nenhuma
notícia importante?

Você pode cancelar quando quiser

https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2021/03/23/capitao-adriano-movimentou-ao-menos-r-18-milhao-em-apenas-um-mes-diz-mp.htm
https://noticias.uol.com.br/colunas/josmar-jozino/2021/03/23/novo-racha-no-pcc-ja-deixa-nove-mortos-em-sp-afirma-o-ministerio-publico.htm
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2021/03/23/policia-sp-morte-jovens-capital.htm
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2021/03/22/ex-aluno-da-fgv-e-condenado-por-chamar-colega-de-escravo-na-fgv.htm
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2021/03/22/cientistas-da-ufrj-pedem-adocao-imediata-de-medidas-contra-quadro-de-catastrofe.htm
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/2021/03/22/quina-5521-resultado-do-sorteio.htm
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/2021/03/22/lotofacil-2187-resultado-do-sorteio.htm
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UOL NOTÍCIAS

Lotofácil: duas apostas ganhadoras vão receber R$ 1,5 milhão; veja
dezenas
22/03/2021 20h57

UOL NOTÍCIAS - COTIDIANO

Idoso de 92 anos é a 1ª morte de paciente internado à espera de UTI no
PI
22/03/2021 20h47

UOL NOTÍCIAS - COTIDIANO

Vai ter feriado em abril em Goiânia (GO)? Confira datas
22/03/2021 20h19

UOL NOTÍCIAS - COTIDIANO

Vai ter feriado em abril no Recife (PE)? Confira datas
22/03/2021 20h16

ESTADÃO CONTEÚDO

Média móvel no Brasil bate 24º recorde consecutivo; País passa dos 295 mil óbitos

São Paulo - A média móvel diária de mortes por covid-19 no Brasil bateu novo recorde nesta segunda-feira, 22,...
22/03/2021 20h15

UOL NOTÍCIAS - COTIDIANO

Vai ter feriado em abril em Manaus (AM)? Confira datas
22/03/2021 20h13

NÃO ACEITO

Você quer receber notificações em
tempo real e não perder nenhuma
notícia importante?

Você pode cancelar quando quiser

https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/2021/03/22/lotofacil-2187-resultado-do-sorteio.htm
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2021/03/22/idoso-de-92-anos-e-a-1-morte-de-paciente-internado-a-espera-de-uti-no-pi.htm
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2021/03/22/vai-ter-feriado-em-abril-em-goiania-go-confira-datas.htm
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2021/03/22/vai-ter-feriado-em-abril-no-recife-pe-confira-datas.htm
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2021/03/22/media-movel-no-brasil-bate-24-recorde-consecutivo-pais-passa-dos-295-mil-obitos.htm
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2021/03/22/vai-ter-feriado-em-abril-em-manaus-am-confira-datas.htm
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2021/03/22/vai-ter-feriado-em-abril-em-fortaleza-ce-confira-datas.htm
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UOL NOTÍCIAS - COTIDIANO

Vai ter feriado em abril em Fortaleza (CE)? Confira datas
22/03/2021 20h11

ESTADÃO CONTEÚDO

Pacheco: 'negacionismo passou a ser brincadeira de mau gosto, macabra e medieval'
22/03/2021 20h11

UOL NOTÍCIAS - COTIDIANO

Quina: com prêmio de R$ 2,2 milhões, concurso 5521 tem dezenas
sorteadas
22/03/2021 20h10

UOL NOTÍCIAS - COTIDIANO

Vai ter feriado em abril em Curitiba (PR)? Confira datas
22/03/2021 20h09

ESTADÃO CONTEÚDO

Conselho de Ética aprova admissibilidade de 2º processo contra Daniel Silveira
22/03/2021 20h09

UOL NOTÍCIAS - COTIDIANO

Vai ter feriado em abril em Salvador (BA)? Confira datas
22/03/2021 20h06

UOL NOTÍCIAS - COTIDIANO

Lotofácil sorteia números do concurso 2187; prêmio hoje é de R$ 3
milhões
22/03/2021 20h05

NÃO ACEITO

Você quer receber notificações em
tempo real e não perder nenhuma
notícia importante?

Você pode cancelar quando quiser
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ESTADÃO CONTEÚDO

Alunos de escola do Rio se protegem de tiros e tentam manter distanciamento
22/03/2021 20h05

UOL NOTÍCIAS - COTIDIANO

Vai ter feriado em abril em Brasília (DF)? Confira datas
22/03/2021 20h04

UOL NOTÍCIAS - COTIDIANO

Vai ter feriado em abril em Belo Horizonte (MG)? Confira datas
22/03/2021 20h01

UOL NOTÍCIAS - COTIDIANO

Vai ter feriado em abril no Rio de Janeiro (RJ)? Confira datas
22/03/2021 19h59

UOL NOTÍCIAS - COTIDIANO

São Paulo vai desativar temporariamente 18 postos de vacinação drive-
thru
22/03/2021 19h53

ESTADÃO CONTEÚDO

Brasil registra 1.383 mortes por covid-19 em 24h, total chega a 295.425
22/03/2021 19h35

NÃO ACEITO

Você quer receber notificações em
tempo real e não perder nenhuma
notícia importante?

Você pode cancelar quando quiser
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https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2021/03/22/mulher-foge-de-hospital-apos-levar-5-tiros-na-cabeca-e-denunciar-atirador.htm
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VER MAIS

UOL NOTÍCIAS - COTIDIANO

Mulher foge de hospital após levar 5 tiros na cabeça e denunciar atirador
22/03/2021 19h31

NÃO ACEITO

Você quer receber notificações em
tempo real e não perder nenhuma
notícia importante?

Você pode cancelar quando quiser
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