
 
 
 

MOÇÃO DE REPÚDIO À CENSURA E AMEAÇA À LIBERDADE DE 
IMPRENSA NO BRASIL 

 

Os delegados participantes da 3ª Plenária Intercongressual da Confederação         
Nacional dos Trabalhadores em Educação – CNTE, reunidos em Curitiba nos dias 06 e              
07 de dezembro de 2019, repudiam os ataques à liberdade de imprensa no Brasil,              
perpetradas pelo atual governo contra vários órgãos e empresas de jornalismo no país. 

O primeiro ano de mandato do Presidente Jair Bolsonaro foi marcado por            
ameaças recorrentes á liberdade de imprensa no Brasil. O grupo político que assumiu o              
poder central brasileiro nas eleições de 2018 não compartilha de valores republicanos no             
trato com uma imprensa livre, em especial porque, acostumado ao provincianismo que            
lhe garantia anonimato em todas as suas ações subterrâneas e sujas na política, não              
consegue assimilar nenhuma crítica. 

Casos recorrentes de ameaças a grupos jornalísticos indicam o possível          
recrudescimento do atual governo nas tentativas de cercear a liberdade de expressão no             
país. O presidente já deu declarações ameaçando não renovar a concessão pública de             
televisão do grupo Globo, bem como também cancelou a assinatura do jornal Folha de              
São Paulo nos órgãos públicos como retaliações a críticas feitas a seu governo. 

O estado democrático de direito exige respeito e garantia plena do princípio            
básico de liberdade de imprensa. Os governos devem ser os principais garantidores e             
fiadores desse princípio, sob pena de comprometer a própria democracia no país. Não é              
o que se vê dos atuais ocupantes do Palácio do Planalto. 

Os/as educadores/as brasileiros/as, diante desse cenário de ameaça à liberdade          
de expressão e de imprensa no país, repudiam as declarações e atos que não garantam               
esses princípios básicos de qualquer democracia. Estamos atentos/as aos ataques do           
atual governo e não hesitaremos nunca de denunciar o recrudescimento desse quadro. 

 

Brasília, 07 de dezembro de 2019 
Delegados da 3ª Plenária Intercongressual da CNTE 

 


