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Diversos sindicatos e entidades espalharam pelo estado outdoors que relacionavam Bolsonaro ao alto
número de mortes por covid-19 – Aduferpe
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Em setembro de 2020, quando o Brasil chegava a triste marca de 120 mil mortes em
decorrência da covid-19, uma campanha que reuniu sindicatos e entidades de
Pernambuco espalhou outdoors com críticas ao governo Bolsonaro em diversas regiões do
estado.
CONFIRA – Em outdoor oficial do partido, Mourão e Levy Fidelix posam como se
formassem chapa para 2022
“O senhor da morte chefiando o país. No Brasil, mais de 120 mil mortes por COVID-19.
#ForaBolsonaro”, dizia um dos painéis encomendados.
LEIA – Deputado bolsonarista gasta R$ 40 mil de dinheiro público com 100 outdoors
de autopromoção
Uma das organizações que encomendaram os outdoors era a Associação dos Docentes da
Universidade Federal Rural de Pernambuco (Aduferpe). Agora, a Aduferpe está sendo indiciada
a pedido do presidente Bolsonaro.
A abertura do inquérito foi contra a professora Erika Suruagy, presidenta da entidade à época e
hoje vice-presidenta da associção. Suruagy é acusada por crime de injúria contra o presidente
em procedimento aberto no dia 26 de janeiro.
Theobaldo Pires, advogado e assessor jurídico da Aduferpe, qualifica a acusação como uma
afronta à liberdade e afirma que Bolsonaro quer “retaliar e reprimir qualquer manifestação
contrária a ele” e que “a intenção do presidente é calar os sindicatos e a oposição”. A favor
da Aduferpe está a Constitução Federal, avalia Pires. “A Constituição Federal assegura a
liberdade de expressão e a liberdade sindical”.
Erika pode ser indiciada com base nos artigos 140 e 141 inciso 1 do Código Penal, o que pode
causar a detenção da docente por até quatro anos. O advogado explica que o processo está
acontecendo, mas em sigilo.
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é um caso isolado.
Pernambuco, no município de Petrolina, em junho de 2020, outdoors que mostravam a frase “O
SUS salva vidas, Bolsonaro não” tiveram parte da frase e o rosto do presidente coberto menos
de 24 horas após a sua publicação.
Em Minas Gerais, um jovem foi preso no dia 3 de março após fazer uma publicação
no Twitter contra o presidente Jair Bolsonaro, que estaria visitando a cidade de Uberlândia na
ocasião.
Theobaldo ressalta que é importante a mobilização política contra o caso. “As atuações neste
caso são mais do campo político. As jurídicas são em relação ao inquérito, mas, fora isso, é
uma questão política, que pede que a gente se solidarize, dê um basta e diga que não vai
aceitar esse tipo de intimidação”.
A professora Erika Suruagy e a Aduferpe têm recebido o apoio e notas de solidariedade de
diversas entidades, a exemplo do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino
Superior (ANDES-SN), da União dos Estudantes de Pernambuco (UEP) Cândido Pinto e da
gestão da UFRPE, que reafirmou “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”.

Novo crowdfunding: O canal do DCM no YouTube conta com você
Acesse aqui
Acompanhe as publicações do DCM no Facebook. Curta aqui. Clique aqui e assine
nosso canal no youtube
O jornalismo do DCM precisa de você para continuar marcando ponto na vida nacional. Faça
doação para o site. Sua colaboração é fundamental para seguirmos combatendo o bom
combate com a independência que você conhece. A partir de R$ 10, você pode fazer a
diferença. Muito Obrigado!

PUBLICIDADE

https://www.diariodocentrodomundo.com.br/presidente-de-associacao-de-professores-e-investigada-por-outdoors-contra-bolsonaro/

3/6

23/03/2021

Presidente de associação de professores é investigada por outdoors contra Bolsonaro

Privacidade e cookies: Este site utiliza cookies. Ao continuar a usar este site, você concorda com seu uso

We'd like to show you notifications for the latest
Política de Privacidade
news Ok
and updates.

Cancel

Allow

Diario do Centro do Mundo
Conheça as regras do debate

Veja aqui os >1 Comentários
1,6 bilhões de dólares? A maior loteria do mundo chega no Brasil!
theLotter.com | Patrocinado

Médico Brasileiro: Eu imploro aos Brasileiros que abandonem esses três
alimentos
Dr. Rafael Freitas | Patrocinado

O jogo mais viciante do ano!
Forge of Empires - Jogo Online Grátis | Patrocinado

Camaragibe: Um site de namoro sênior que realmente funciona
Amor&Classe | Patrocinado

https://www.diariodocentrodomundo.com.br/presidente-de-associacao-de-professores-e-investigada-por-outdoors-contra-bolsonaro/

4/6

23/03/2021

Presidente de associação de professores é investigada por outdoors contra Bolsonaro

Truque simples faz mulher de Camaragibe secar demais!

Privacidade e cookies: Este site utiliza cookies. Ao continuar a usar este site, você concorda com seu uso

We'd likepois
to show
notifications
for the latest
Muito cuidado, use corretamente,
isto you
pode
secar demais!
Ok
Política
de
Privacidade
Dr. Zero Peso | Patrocinado
news and updates.

Cancel
Allow
O curso de inglês que todo mundo está fazendo
em Camaragibe.
Open English | Patrocinado

Fio dental ficou no passado depois dessa invenção!
Recomendado por dentistas, proporciona limpeza completa em poucos segundos
Irrigador Dental PowerJet | Patrocinado

Novo travesseiro que elimina dores no corpo chega ao Brasil
Safiro | Patrocinado

Mega-Sena: Aposta na loteria sem sair de casa.
É muito fácil apostar online.
Loteria Brasil | Patrocinado

Jogar

Lídia Brondi tem quase 59 anos, tente não sorrir ao vê-la agora
PsychicMonday | Patrocinado

Faça isso antes de comprar na Americanas.com (é genial!)
Méliuz | Patrocinado

Médico alerta: Quem tem mais de 50 anos faça isso em casa para ter mais
energia!
Dr. Rafael Freitas | Patrocinado

Novo Peugeot 208. Agende seu Emotion Drive.
Peugeot | Patrocinado

https://www.diariodocentrodomundo.com.br/presidente-de-associacao-de-professores-e-investigada-por-outdoors-contra-bolsonaro/

5/6

23/03/2021

Presidente de associação de professores é investigada por outdoors contra Bolsonaro

Nas redes
sociais
Privacidade
e cookies: Este site utiliza cookies. Ao continuar a usar este site, você concorda com seu uso
We'd like to show you notifications for the latest
Política de Privacidade
news Ok
and updates.

Cancel

Bolsonaro diz só 'Deus me tira daqui',
e bispo rebate: 'Senhor, não tardes'

Allow

Golpe no STF: Kassio Nunes
Marques vota contra a suspeição de
Moro
Social Monitor

https://www.diariodocentrodomundo.com.br/presidente-de-associacao-de-professores-e-investigada-por-outdoors-contra-bolsonaro/

6/6

