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PF intima professora líder sindical por outdoors contra Bolsonaro em PE

Segundo a professora, a campanha foi �nanciada 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

Bolsonaro sanciona projeto sobre compra de vacinas por estados
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Notícias

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.

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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Sarah se exalta ao ouvir Gil falar de Rodolffo: 'Cala a tua boca'

Idoso critica Bolsonaro, repórter corta e Bocardi pede: 'Queria ouvir mais'

Eclipse de Dener: reforma de carro encara falta de peças e até cocô de rato
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UOL NOTÍCIAS - POLÍTICA

Sob pressão, Bolsonaro se reúne com chefes de Poderes e
governadores
24/03/2021 09h52

AFP

Canal de Suez, um eixo estratégico do comércio mundial

Cairo, 24 Mar 2021 (AFP) - O Canal de Suez, que ficou bloqueado nesta quarta-feira (24) por um navio de...
24/03/2021 09h52

BBC NEWS BRASIL - INTERNACIONAL

Eleições em Israel: por que 4ª votação em 2 anos deve terminar sem
vencedor?
24/03/2021 09h49

AFP

O Mercosul 'não se configurou', diz ex-presidente uruguaio cofundador do bloco

Montevidéu, 24 Mar 2021 (AFP) - Passados 30 anos da criação do Mercosul, o ex-presidente do Uruguai Luis Alberto...
24/03/2021 09h48

IMPOSTO DE RENDA

Receita abre consulta ao lote residual de restituição do IRPF de março
24/03/2021 09h45

REUTERS

Encomendas do núcleo de bens de capital nos EUA têm queda em fevereiro

WASHINGTON (Reuters) - As novas encomendas de bens de capital fabricados nos Estados Unidos caíram...
24/03/2021 09h41

REUTERS

Índia diz que vacina da AstraZeneca é eficaz contra variantes brasileira e britânica do coronavírus

NOVA DÉLHI (Reuters) - A Índia disse nesta quarta-feira que vacinas contra Covid-19 da AstraZeneca e da Bharat
24/03/2021 09h37
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UOL NOTÍCIAS - COTIDIANO

'Laranja' do miliciano Adriano da Nóbrega é preso em Santa Catarina
24/03/2021 09h36

AFP - GERAL

Merkel admite "erro" por restrições anticovid reforçadas para Semana Santa

Berlim, 24 Mar 2021 (AFP) - Angela Merkel admitiu nesta quarta-feira que cometeu um "erro" ao tentar reforçar as...
24/03/2021 09h36

AGÊNCIA BRASIL

MS pede à Anvisa liberação de 20 milhões de doses da Covaxin

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária ( Anvisa) vai analisar um pedido de autorização para que o Brasil...
24/03/2021 09h33

UOL NOTÍCIAS - INTERNACIONAL

Famosa por palhaçadas, foca é sacrificada após ataque canino em
Londres
24/03/2021 09h27

DO UOL

Nome de Mandetta é apagado em postagem de Bolsonaro sobre vacinas
24/03/2021 09h26

REUTERS

BCE diz que sua política pode estar diminuindo, não aumentando a desigualdade

FRANKFURT (Reuters) - Anos de política monetária ultrafrouxa do Banco Central Europeu (BCE) podem ter, na...
24/03/2021 09h24

UOL NOTÍCIAS - COTIDIANO

Durante temporal, muro desaba e mata pedestre em Santa Catarina
24/03/2021 09h23
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AGÊNCIA BRASIL

Operação da PF apura falsificação de alvarás de soltura no Rio

A Polícia Federal (PF) e o Ministério Público Federal (MPF) cumprem hoje (24) quatro mandados de prisão preventiva
24/03/2021 09h22

DO UOL

Unicamp confirma caso de hepatite medicamentosa relacionada ao 'kit
Covid'
24/03/2021 09h21

AFP - GERAL

UE endurece controle para exportação de vacinas anticovid

Bruxelas, 24 Mar 2021 (AFP) - A União Europeia (UE) endureceu, nesta quarta-feira (24), seu controle para a...
24/03/2021 09h21

REUTERS

Dólar recua ante real com juros e disseminação da Covid-19 no radar

Por Luana Maria Benedito
24/03/2021 09h18

AFP - GERAL

Macau e Hong Kong suspendem uso da vacina da Pfizer por problema nas tampas

Macau, 24 Mar 2021 (AFP) - Macau e Hong Kong suspenderam o uso da vacina contra o coronavírus da Pfizer/BioNTech...
24/03/2021 09h15

AFP - GERAL

Polônia registra número recorde de infecções de covid-19

Varsóvia, 24 Mar 2021 (AFP) - A Polônia registrou 29.978 infecções por coronavírus nas últimas 24 horas, um...
24/03/2021 09h14

UOL ECONOMIA

Dólar abre em queda de 0,28%, vendido a R$ 5,500
24/03/2021 09h13

AFP

Após críticas governo alemão desiste de ampliar restrições na Semana
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Após críticas, governo alemão desiste de ampliar restrições na Semana
Santa
24/03/2021 09h12

UOL NOTÍCIAS - POLÍTICA

Fachin nega pedido de Witzel para limite de 180 dias de afastamento
24/03/2021 09h12

AFP - GERAL

Roblox, Fortnite... quando os videogames se tornam 'plataformas sociais'

Paris, 24 Mar 2021 (AFP) - Mais do que apenas videogames online gratuitos, Roblox ou Fortnite tornaram-se, com a...
24/03/2021 09h12

ESTADÃO CONTEÚDO

Navio encalha no Canal de Suez e dá força a contratos de petróleo
24/03/2021 09h08

UOL NOTÍCIAS - COTIDIANO

SP: Greve afeta linhas de sete empresas de ônibus no Grande ABC
24/03/2021 09h07

REUTERS

BC do Japão debateu escopo futuro para auxiliar investimento verde e digital, mostra ata de janeiro

Por Leika Kihara
24/03/2021 09h05

DO UOL

RJ investiga sobrepreço em compra de 'kit intubação' durante a
pandemia
24/03/2021 09h02

AGÊNCIA BRASIL

Família em situação de insegurança alimentar recebe cesta de alimentos

Localidades em situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecidos pelo governo federal poderão...
24/03/2021 09h01

http://www.bol.uol.com.br/noticias/2021/03/24/alemanha-semana-santa-covid-19.htm
http://www.bol.uol.com.br/noticias/2021/03/24/fachin-nega-pedido-de-witzel-para-limite-de-180-dias-de-afastamento.htm
http://www.bol.uol.com.br/noticias/2021/03/24/roblox-fortnite-quando-os-videogames-se-tornam-plataformas-sociais.htm
http://www.bol.uol.com.br/noticias/2021/03/24/navio-encalha-no-canal-de-suez-e-da-forca-a-contratos-de-petroleo.htm
http://www.bol.uol.com.br/noticias/2021/03/24/sp-greve-afeta-linhas-de-sete-empresas-de-onibus-no-grande-abc.htm
http://www.bol.uol.com.br/noticias/2021/03/24/bc-do-japao-debateu-escopo-futuro-para-auxiliar-investimento-verde-e-digital-mostra-ata-de-janeiro.htm
http://www.bol.uol.com.br/noticias/2021/03/24/rj-investiga-sobrepreco-em-compra-de-kit-intubacao-durante-a-pandemia.htm
http://www.bol.uol.com.br/noticias/2021/03/24/familia-em-situacao-de-inseguranca-alimentar-recebe-cesta-de-alimentos.htm


24/03/2021 PF intima professora líder sindical por outdoors contra Bolsonaro em PE - Notícias - BOL

https://www.bol.uol.com.br/noticias/2021/03/11/pf-intima-professora-lider-sindical-por-outdoors-contra-bolsonaro-em-pe.htm 8/9

ANSA - BRASIL

Com pandemia sem controle, Bolsonaro vai à TV para limpar imagem

SÃO PAULO, 24 MAR (ANSA) - Com o sistema de saúde do Brasil em colapso, o presidente Jair Bolsonaro fez na noite...
24/03/2021 09h01

ESTADÃO CONTEÚDO

Em pronunciamento, Bolsonaro falou 4 inverdades sobre ações contra a covid-19
24/03/2021 09h00

ESTADÃO CONTEÚDO

ADM anuncia plano para acabar com desflorestamento em suas cadeias até 2030
24/03/2021 09h00

AFP - GERAL

China denuncia 'hipocrisia' da Europa por convocação de embaixadores

Pequim, 24 Mar 2021 (AFP) - A China denunciou nesta quarta-feira (24) "a intimidação e a hipocrisia" dos europeus,
24/03/2021 08h59

REUTERS

Confronte seu passado colonial, diz Conselho da Europa a Portugal

Por Victoria Waldersee e Catarina Demony
24/03/2021 08h55

REUTERS

Butantan entrega nova remessa com 2,2 milhões de doses da
CoronaVac ao PNI
24/03/2021 08h55

REUTERS

Carrefour Brasil compra Grupo Big por R$7,5 bi

Por Paula Arend Laier
24/03/2021 08h54

AFP - GERAL

Navio de 400 m de comprimento encalha no Canal de Suez e causa
'engarrafamento'
24/03/2021 08h50

AFP - GERAL

Netanyahu e Lapid buscam apoios depois de eleições sem vencedor claro em Israel

Jerusalém, 24 Mar 2021 (AFP) - Os israelenses aguardam os resultados definitivos das eleições legislativas de...
24/03/2021 08h49
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VER MAIS

UOL NOTÍCIAS - POLÍTICA

Haroldo Lima, ex-deputado federal, morre por causa da covid-19
24/03/2021 08h44

ANSA - BRASIL

Em 4ª eleição em 2 anos, Israel vê Netanyahu sem maioria

TEL AVIV, 24 MAR (ANSA) - Com cerca de 90% dos votos apurados nesta quarta-feira (24), a quarta eleição em dois...
24/03/2021 08h44

AGÊNCIA BRASIL

Bolsonaro recebe hoje governadores e presidentes de outros poderes

O presidente Jair Bolsonaro recebe hoje (24), no Palácio da Alvorada, governadores e presidentes dos outros...
24/03/2021 08h42

AFP - GERAL

Governo alemão anulará medidas anticovid reforçadas para a Semana Santa

Berlim, 24 Mar 2021 (AFP) - O governo da chanceler Angela Merkel desistiu de impor restrições anticovid reforçadas
24/03/2021 08h41

REUTERS

Erdogan diz que volatilidade do mercado não reflete realidade econômica da Turquia

ANCARA (Reuters) - A recente volatilidade nos mercados financeiros não reflete a realidade da economia local e
24/03/2021 08h37

ESTADÃO CONTEÚDO

FGV: Confiança do Comércio cai 18,5 pontos em março, no menor nível desde maio/20
24/03/2021 08h37

ESTADÃO CONTEÚDO

'Presidente vai ficar onde está; Lula Vai para o centro', avalia FHC
24/03/2021 08h36

AFP - GERAL

Bangladesh defende cerca de arame em campos de refugiados rohingyas

Cox's Bazar, Bangladesh, 24 Mar 2021 (AFP) - As autoridades de Bangladesh defenderam, nesta quarta-feira (24), o...
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