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Professora é alvo de investigação da PF por
causa de outdoor com criticas ao governo
Bolsonaro; UFRPE diz que censura é
'inadmissível'
Erika Suruagy era presidente da Associação dos Docentes da Universidade Federal
Rural de Pernambuco (Aduferpe), uma das responsáveis por campanha que criticou
gestão federal durante a pandemia.

Por Pedro Alves, G1 PE

10/03/2021 21h43 · Atualizado há uma semana

PERNAMBUCO

g1 ge gshow vídeos ENTRE

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos

serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Ao utilizar nossos

serviços, você concorda com tal monitoramento. Informamos ainda que atualizamos nossa Política

de Privacidade. Conheça nosso Portal da Privacidade e veja a nossa nova Política.

PROSSEGUIR

https://g1.globo.com/
https://g1.globo.com/pe/pernambuco/
https://www.globo.com/
https://g1.globo.com/
https://globoesporte.globo.com/
https://gshow.globo.com/
https://globoplay.globo.com/
https://privacidade.globo.com/privacy-policy/
https://privacidade.globo.com/


23/03/2021 Professora é alvo de investigação da PF por causa de outdoor com criticas ao governo Bolsonaro; UFRPE diz que censura é 'inad…

https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/2021/03/10/professora-e-alvo-de-investigacao-da-pf-por-causa-de-out-door-com-criticas-ao-govern… 2/11

Professora da UFRPE foi intimada a depor à PF devido a críticas ao governo de Jair Bolsonaro — Foto:
Aduferpe/Divulgação

Uma professora da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) é alvo de

investigação da Polícia Federal (PF) por causa de um outdoor com críticas ao

governo de Jair Bolsonaro (sem partido). Ericka Suruagy informou, nesta quarta

(10), que prestou depoimento pela internet. Em nota, a instituição se manifestou

sobre o caso e disse que censura é "inconstitucional e inadmissível".

A investigação foi aberta no dia 29 de janeiro deste ano. Segundo o relatório do

inquérito policial, o objetivo é apurar crimes contra a honra dispostos no Código

Penal, nos artigos 140 e 141.

De acordo com a UFRPE, a docente, que atua no Departamento de Educação, é alvo

de um inquérito aberto "a pedido do presidente da República".

A apuração foi iniciada por causa da colocação, em 2020, de outdoors com os

dizeres "o senhor da morte chefiando o país. No Brasil, mais de 120 mil mortes por

Covid-19 #ForaBolsonaro".

Atualmente, o número de mortos na pandemia ultrapassa 270 mil. Somente

nesta quarta-feira (10), houve 2.349 óbitos confirmados em 24 horas. O número, um

recorde, é o maior registrado desde início da pandemia.

Na época, Erika Suruagy era presidente da Associação dos Docentes da

Universidade Federal Rural de Pernambuco (Aduferpe). Atualmente, ela ocupa o

cargo de vice-presidente.

O G1 tentou contato com a Superintendência da Polícia Federal no estado, para

obter detalhes do inquérito, mas não obteve resposta até a última atualização desta

reportagem.

O caso se assemelha ao de dois professores da Universidade Federal de Pelotas

(UFPel), no Rio Grande do Sul.
Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos

serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Ao utilizar nossos

serviços, você concorda com tal monitoramento. Informamos ainda que atualizamos nossa Política

de Privacidade. Conheça nosso Portal da Privacidade e veja a nossa nova Política.

PROSSEGUIR

https://g1.globo.com/educacao/universidade/ufrpe/
https://g1.globo.com/tudo-sobre/policia-federal/
https://g1.globo.com/politica/politico/jair-bolsonaro/
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2021/03/10/brasil-registra-2349-mortes-em-24-horas-novo-recorde-desde-inicio-da-pandemia-media-movel-tambem-aumenta.ghtml
https://privacidade.globo.com/privacy-policy/
https://privacidade.globo.com/


23/03/2021 Professora é alvo de investigação da PF por causa de outdoor com criticas ao governo Bolsonaro; UFRPE diz que censura é 'inad…

https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/2021/03/10/professora-e-alvo-de-investigacao-da-pf-por-causa-de-out-door-com-criticas-ao-govern… 3/11

Com o ex-reitor Pedro Curi Hallal, o coordenador das pesquisas de prevalência do

coronavírus no Brasil, e o pró-reitor de Extensão da universidade, Eraldo dos

Santos Pinheiro, assinaram um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), em que se

comprometem a não realizarem manifestações "desrespeitosa e de desapreço"

em relação a Bolsonaro, por dois anos.

Perplexidade

O depoimento foi prestado, segundo Érika Suruagy, por meio de videoconferência, à

delegada Aline Carvalho Miranda, da Superintendência da PF no Distrito Federal. A

abertura do inquérito foi feita após um requerimento do presidente ao Ministério da

Justiça e Segurança Pública.

"Essa foi uma campanha coletiva, de vários sindicatos, mas a
delegada chegou à Aduferpe por meio da empresa que fez o
outdoor, já que somos os maiores contratantes. Ficamos
perplexos com a abertura do inquérito, porque o outdoor
não fala nada de mais. Não era para ofender o presidente
como pessoa, mas questionar uma política sanitária",
afirmou a professora.

Érika Suruagy, é doutora em educação e trabalha há 17 anos como professora do

ensino superior, sendo 11 deles na UFRPE. A docente considera que a abertura do

inquérito é uma forma de tentar censurar servidores públicos.

"Achamos estranho que, diante de tantas demandas, tantos
bandidos que existem para que a PF investigue, ela tenha
que, agora, estar indo atrás de quem fez um outdoor. A
gente percebe uma clara tentativa de usar a força policial
para intimidar, silenciar, como, inclusive, tem sido feito com
professores em outros locais", disse a docente.

Notas
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Por meio de nota, a Administração Superior da UFRPE expressou solidariedade à

professora e disse que "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".

"Eu represento uma categoria com mais de mil pessoas e a campanha foi aprovada

em assembleia. Ela é uma denúncia de como o governo está gerindo a pandemia,

tendo em vista que a Constituição garante liberdade de expressão. Não tínhamos

intenção de ofender pessoalmente o presidente, mas ele é o maior responsável,

junto com o ministro da Saúde, por essa gestão", declarou Suruagy.

A Aduferpe, também por meio de nota, afirmou que recebeu a notícia da

convocação de Erika Suruagy, para depor na Polícia Federal.

A associação afirmou que "trata-se de um brutal ataque à mais elementar liberdade

de expressão garantida constitucionalmente" e que a ação "é uma tentativa de calar

opiniões e intimidar o legítimo e livre exercício da atividade associativa".

Sobre os outdoors, a Aduferpe afirmou que a crítica "pode facilmente ser estendida

a outras esferas de governo" e "revelou-se desgraçadamente justa", já que "à época

eram 120 mil mortes a lamentar e hoje já são quase 300 mil".

A Assessoria Jurídica da associação disse que está "segura de que não há nenhuma

base legal para que um processo seja instaurado" e que "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".

Na visão da associação, o presidente "está claramente tentando intimidar

sindicalistas, cientistas, professores, servidores públicos, artistas, intelectuais e

cidadãos que discordam da política do governo".

Também por meio de nota, divulgada nesta quarta (10), o Sindicato Nacional dos

Docentes das Instituições de Ensino Superior (Andes) repudiou a investigação.

Segundo a entidade, a ação é "mais uma atitude que sinaliza o recrudescimento de

medidas autoritárias, voltadas ao estrangulamento das liberdades civis e
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democráticas no país, bem como ao constrangimento e criminalização dos

lutadores e lutadoras sociais".

Ainda de acordo com a Andes, a investigação é feita de "modo absurdo e afrontoso

às liberdades políticas inscritas na Constituição de 1988.

O sindicato disse, ainda, que "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".

VÍDEOS: mais assistidos de Pernambuco nos últimos 7 dias

200 vídeos
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLI… JAIR BOLSONARO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

POLÍCIA FEDERAL UFRPE
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Médicos que receberam o menino Henry no hospital são ouvidos

Médicos que receberam o menino Henry no hospital são ouvidos
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ASSISTA: Nunes Marques vota contra suspeição de Moro em processos
sobre Lula
Placar está 3 a 2 a favor do ex-juiz da Lava Jato.

Há 3 horas — Em Política

AO VIVO

Medicamentos em falta

SP tem remédios de 'kit intubação' para mais uma semana

Em São Paulo

São Paulo bate recorde de mortes por Covid em 24 horas: 1.021
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Armas nos EUA

1 dia após massacre, Biden diz que pode proibir semiautomáticas

Em Mundo

Vítimas de chacina em mercado têm entre 20 e 65 anos; veja quem são

Motorista de máquina fica ferido após veículo tombar em obra em
Uberaba
Acidente aconteceu na manhã desta terça-feira (23), quando 'bate-estaca' virou e deixou
jovem preso às ferragens. Trabalhador foi resgatado pelos bombeiros e Samu e levado para
o hospital.
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Em Triângulo Mineiro

Goiás bate recorde e registra 4.963 novos casos de coronavírus em um
dia, diz governo
Taxa de ocupação dos leitos de UTIs de Covid-19 na rede pública estadual chega a 98%.
Secretaria de Saúde registra 384 pacientes na fila de espera por leito especial.

Em Goiás

6 min

Presidente Prudente confirma mais oito mortes por Covid-19 e número
de óbitos na pandemia sobe para 342
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Em Presidente Prudente e Região

Homem usa carro para arrombar porta de açougue no bairro Aterrado,
em Volta Redonda
Câmeras de segurança flagraram o momento em que o homem furta o estabelecimento.
Crime aconteceu na madrugada desta terça-feira.

Em Sul do Rio e Costa Verde
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VEJA MAIS

32 municípios do RN registram mais casos de Covid-19 em 2021 do que
em todo o ano de 2020; veja lista
Município de Pedra Preta teve o maior aumento proporcional nestes primeiros três meses do
ano: 431%. Na Grande Natal, maior crescimento foi em João Câmara, com 1.151 casos a mais.

Em Rio Grande do Norte
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