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22/05/20
Abaixo-assinado à Assembleia
Legislativa do Ceará, ao
Ministério Público do Ceará
e ao Sindicato dos Médicos
do Ceará cobrando punição
ao deputado estadual André
Fernandes pelas “fake news”
sobre atestados de óbito

13/06/20
Manifestação na Praia de
Iracema, em homenagem
às vítimas da Covid-19, aos
profissionais de saúde, em
defesa do SUS e contra o
Governo Federal. Publicação
do vídeo com mais de 40
médicos respondendo à
frase do presidente da
República sobre invadir e
filmar hospitais. Repercussão
nacional da manifestação,
incluindo matérias na TV
Globo, Portal Uol, Blog Juca
Kfouri, Folha de S. Paulo Mônica Bergamo, entre outros
espaços. O vídeo alcançou
cerca de um milhão de
visualizações.

17/06/20
Denúncia ao Ministério Público
Federal contra Bolsonaro, por
incitar pessoas a invadir e filmar
hospitais. Com o Mandato
Renato Roseno, advogados
cearenses, Rede Nacional de
Advogados Populares e outros
parceiros na ação

18/06/20
Novo vídeo publicado,
com mais de 30 médicos
destacando o Juramento
de Hipócrates, ressaltando
a necessidade de defender
a ciência, a ética, o SUS, a
democracia, a saúde pública.
“Quem se omite fica ao lado
do opressor”.

21/06/20
Manifestação na Praia de
Iracema, juntamente com os
Médicos pela Democracia.
Dia de manifestações de
médicos em todo o País.
Houve também manifestação
no Cariri

25/06/20
Projetaço Rebento manifestação contra a visita
de Bolsonaro ao Ceará, na
véspera da chegada do
presidente. Realização de
video projeções em diversos
prédios, começando pelo
bairro Curió e passando por
Praça da Imprensa, Praça
Portugal, prédios da UFC no
Benfica, Dnocs etc. Novo vídeo
publicado, registrando
e divulgando a manifestação

27/06/20
Novo vídeo publicado,
abordando o #exposedFortal
e denunciando a violência
sexual como epidemia e
questão de saúde pública.
O vídeo reuniu mais de 20
médicas do Coletivo.

29/06/20
Publicação de reportagem
especial, no jornal O Povo,
incluindo textos e fotos de
sete médicos e médicas do
Coletivo, sobre as mudanças e
os dramas trazidos pela Covid
ao cotidiano do atendimento
em hospitais, da luta pela vida
nas UTIs aos cuidados e ao
medo nas salas de parto.

08/08/20
100.000 mortes no
Brasil. Rebento fez
uma manifestação na
comunidade Poço da Draga
com ampla cobertura
da mídia e realização de
mais um vídeo de apoio
às famílias enlutadas e
aos profissionais de saúde
falecidos na linha de frente.
Levaram rosas brancas e
fizeram uma cruz humana.

10/07/20
Arraiá da Prevenção Rebento
– Planalto Ayrton Senna.
Periferia de Fortaleza.
O Coletivo Rebento, junto
ao movimento “Adote uma
máscara”, e músicos fizeram
distribuição de máscaras,
cestas básicas e serenata nas
residências do bairro.

17/08/20
Ginecologistas do Rebento e
Médicas da Rede Feminista
de Ginecologia e Obstetrícia
lançam vídeo em solidariedade
à menina de 10 anos que
realizou aborto após estupro.
O vídeo também apoiou os
profissionais de saúde do
Cisam/UPE, de Pernambuco.

24/07/20
Festival “Gente é pra
brilhar, não pra morrer
de fome” - Manifestações
artísticas e políticas na Adufc
coordenadas pelo Rebento
e com a participação de
ampla frente progressista:
Eu defendo O SUS, Vida &
Cidadania, Girassol, ANEPS,
Rede Nacional de Médicos
Populares, CA XII de Maio,
Para Sempre XII de Maio.

19/09/20
Ato Viva SUS 30 anos! Em
comemoração ao aniversário
do SUS, em defesa do meio
ambiente e em defesa da
democracia na UFC. Aconteceu
no Parque do Cocó. Plantação
de mudas de Ipê, música, falas
em defesa do SUS, do meio
ambiente e em apoio aos cinco
professores da faculdade de
Direito vítimas de perseguição
por motivação política.

DE UMA PANDEMIA

25 E 26/02/21
Manifestações na Praça da
Imprensa e na Praça Portugal,
em Fortaleza, na noite de
quinta-feira, 25/2, véspera
de visita do presidente da
República, Jair Bolsonaro, ao
Ceará. E na sexta-feira, 26/2,
7h da manhã, na Praia de
Iracema, incluindo a aposição
de manequins, na praia,
simbolizando as 250 mil vítimas
da Covid-19 no Brasil, que
completa um ano de pandemia.

07/04/21
Dia Mundial da Saúde. Ato
público no cruzamento das
avenidas Antônio Sales e Rui
Barbosa, em Fortaleza, contra
as ações erradas e omissões
do Governo Federal quanto à
pandemia. Reivindicação de
vacinação já para todos, auxílio
emergencial de ao menos R$
600,00 (com retorno ao valor
original do auxílio, inclusive
aos R$ 1200,00, para mulheres
provedoras exclusivas de sua
família), ampla distribuição
de máscaras PFF-2/N95,
como política pública, e de
cestas básicas, para mais
pessoas terem condições
reais de cumprir isolamento
social efetivo e se manter em
segurança e com dignidade..
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