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O Meio 
Ambiente 
em alerta! 
Mulheres 
indígenas 
à frente!

“A atual crise do capitalismo, 
também é uma crise ecológica” 

A situação do Meio 
Ambiente no Brasil, 
está calamitosa. Não 
é novidade, para 
ninguém, que Bolsonaro 

é inimigo da natureza. Sempre 
se mostrou hostil à preservação 
do ambiente, deixando claro que 
“garimpar a Amazônia” e explorar 
os recursos naturais é seu objetivo. 
Em campanha atacou os povos 
indígenas e quilombolas, e começou 
o mandato colocando como Ministro 
do Meio Ambiente Ricardo Salles, um 
condenado por alterar documentos 
para beneficiar a exploração de 
mineradoras em São Paulo.

Os ataques aos órgãos de preservação 
ambiental são reflexos de sua 
vilania. O governo já precarizou o 
Ibama e a Funai, e agora demitiu o 
presidente do Instituto Nacional de 
Pesquisa Espaciais (INPE), Ricardo 
Galvão, por dizer que no mês de 
Junho houve um crescimento 
de 80% no desmatamento da 

Amazônia. Para isso, Bolsonaro 
se firma em justificativas anti 
científicas e conspiracionistas, 
disputando a consciência social 
para a disseminação da ignorância.

Internacionalmente, a mídia, 
toda a comunidade científica e 
ambientalista, vêm debatendo 
a exploração da natureza, em 
especial da Amazônia brasileira, e 
a grave crise ambiental, expressa 
pela barbárie capitalista, do lucro 
acima da vida. Os estudantes de 
vários países vêm construindo a 
“Greve Internacional do Clima”, 
conectando a luta ambiental com a 
luta anticapitalista. 

Um alerta para toda essa situação 
extrema da crise ambiental é a 
urgência da luta pela vida dos povos 
indígenas. A campanha Janeiro 
Vermelho afirmou isso: Bolsonaro 
não blefa quanto à questão indígena. 
A política genocida de seu governo 
casa com o aumento do agronegócio 
e dos garimpos, e expõe a situação de 
risco que vivem milhares indígenas 
no país.

Recentemente, um grupo de 50 
garimpeiros invadiram uma terra 
indígena demarcada, no Amapá, 
e mataram um cacique a tiros. O 
presidente, que sempre esteve com 
o agronegócio, com as bancadas 
do boi e da bala, afirma sua linha 
política e dá abertura para essa 
barbárie.

Em contrapartida, as mulheres 
indígenas são protagonistas contra 
a crise capitalista e ambiental. O 
Agosto Indígena é um mês de muita 
resistência, com a primeira “Marcha 
das Mulheres Indígenas” que tem 
como tema Território, meu corpo, 
meu espírito. 

A luta dessas mulheres é também 
a luta das 99%, contra o racismo, o 
machismo e a barbárie ambiental 
capitalista, e está movendo as 
estruturas. A primeira marcha 
das mulheres indígenas afirma: 
se somos as primeiras a sermos 
atacadas, seremos as primeiras a 
resistir.

Ingrid Paranatinga, militante 
indígena do Juntos Santarém e Felipe 
Simoni, estudante de Geografia do 
Juntos São Paulo
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Não deixaremos a educação pública morrer!
João Berkson, militante do Juntos Minas Gerais

Bolsonaro desde antes de 
assumir o governo já havia 
eleito seu grande inimigo: 
a educação. Suas falas 
e ações vêm buscando 

fechar o cerco à educação, em 
sua cruzada contra a ciência e a 
liberdade crítica, além da tentativa 
de reescrever a história. Nesta 
missão Bolsonaro conta com o apoio 
do ministro Weintraub. Ambos 
encontraram, na educação, uma 
grande pedra no sapato contra 
o avanço do projeto reacionário 
que a extrema-direita tenta impor 
ao Brasil. As salas de aulas se 
converteram em trincheiras contra 
os ataques de Bolsonaro.

Os cortes realizados em maio de, 
em média, um terço universidades 
e institutos federais já tem 
repercussão extrema neste começo 
de semestre. A UFMT teve sua 
energia elétrica cortada. Na UFPR, 
o serviço de bandejão e os estudos 
de campo também vêm sendo 
atingidos, e inúmeras universidades 
já informaram que não devem ter 
verba para terminar o semestre.

Os cortes também atingem, de 
maneira direta, a pesquisa. Até 
junho, mais de 6 mil bolsas da 
CAPES haviam sido bloqueadas, 
totalizando mais de 300 milhões 
de reais que não poderão ser 
utilizadas pelos estudantes. No 
mês de julho, o ministro Weintraub 

anunciou o projeto Future-se, que 
tem como objetivos caminhar para 
a privatização das universidades 
e acabar com a autonomia 
universitária, passando suas 
gestões para a mão de empresas 
privadas.

Porém, ao mesmo tempo que 
Bolsonaro intensifica seus ataques, 
todos os setores da educação 
também aumentam o tom de suas 
respostas, em especial a juventude, 
através do movimento estudantil. 
Os atos de Maio foram gigantes 
e históricos: emparedaram 
Bolsonaro, ganhando apoio das 
mais diversas camadas sociais, 
em defesa do direito de estudar, 
aceleraram a queda de popularidade 
do presidente e mostraram que o 
caminho para derrotar o governo 
passa por uma ampla mobilização, 
onde é necessário fazer a disputa 
de massas, pela construção de 
uma maioria social em defesa da 
educação.

Essas jornadas deram destaque à 
luta da educação como estratégica 
para impor uma derrota em 
Bolsonaro. A escolha do governo 

em tentar destruir a estrutura da 
educação brasileira, se vincula à 
necessidade objetiva da extrema-
direita brasileira de derrotar nossa 
principal trincheira de resistência. 
Nessa queda de braço, a coragem 
daqueles e daquelas que morreram, 
defendendo nossos direitos 
durante a ditadura, devem servir 
de inspiração para nossas lutas de 
hoje.
A defesa intransigente da educação 
e das lutas em defesa das liberdades 
democráticas contra as barbáries, 
proferidas por Bolsonaro, através de 
um diálogo constante com o povo, 
são os caminhos para derrotar suas 
medidas. O exemplo das brigadas 
em defesa da educação, dialogando 
com a população no transporte 
público, pelo Brasil inteiro, deve 
ser exemplo da necessidade de 
seguirmos construir maioria social.

As manifestações do dia 13 de agosto 
significaram uma importante 
retomada do movimento estudantil, 
neste segundo semestre. A luta e a 
resistência seguirão! Nossa geração 
não permitirá o fim da universidade 
pública, no Brasil. A luta é de longo 
prazo, e devemos seguir ocupando 
as ruas até vencer os cortes na 
educação e o projeto Future-se.
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Congresso da UNE: mobilizar 
os estudantes até vencer!
Tarsila Amoras, estudante da UFPA e militante do Juntos
Belém

Construir a maior entidade 
representativa do 
movimento estudantil 
brasileiro é uma tarefa 
importante para esse 

momento de ataques às nossas 
universidades. Por isso aceitei o 
desafio de encabeçar a chapa da 
Oposição, para disputar a direção 
da UNE, por acreditar em uma 
entidade que de fato represente 
a luta daqueles que constroem 
mobilização diária em suas 
universidades.

Venho da maior universidade do 
Norte do país, a UFPA, que traçou 
uma política conectada à luta das 
ruas, de disputar uma alternativa 
estudantil com a cara das 
mobilizações de Maio.
Ser uma mulher negra, com a cara 
dessa nova política, foi um desafio e 
é reflexo da força que vem de terras 
cabanas, que tem as mulheres 
como linha de frente dessa batalha 

histórica, de 
se ter como 
p r o t a g o n i s t a 
da própria 
luta, negando 
os pensamentos 
colonizadores, assim 
como evidenciando a luta 
daquelas que estão em um 
dos estados mais violentos, 
vítima do descaso público. 
Lutar, pra nós, não é opção!

Voltar para casa depois do 
CONUNE e vir com a tarefa de 
continuar a mobilização, até 
vencermos os cortes, e ter a UFPA 
como protagonista dessa luta, 
sabendo que a grande vitória 
política da maior Oposição da UNE 
dos últimos 20 anos, garantiu ao 
Juntos três companheiros como 
diretores da entidade: Fabiana 
Amorim (RJ), Júlio Câmara (RS) e 
meu conterrâneo Adriano Mendes 
(PA).
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Nossa luta é internacional: 
combatendo a extrema 
direita e construindo uma 
alternativa

Vivemos desde 2008 uma 
crise mundial, que é 
econômica, política, am-
biental e social. A desi-
gualdade social só au-

menta, e ainda que alguns países 
tenham pequenas recuperações 
econômicas, não há nenhum saída 
definitiva dada para essa crise até 
hoje, seja pela direita ou pela es-
querda. Como diria Gramsci, “O ve-
lho mundo está morrendo, um novo 
mundo tarda a nascer, e, nesse cla-
ro-escuro, irrompem os monstros”. 
Com a desmoralização do sistema 
político e da velha esquerda, cres-
cem saídas autoritárias pelo mun-
do, como é o caso dos EUA, Brasil, 
Hungria e outros. Os grandes ban-
queiros e empresários apostam e 
investem nesses governos autori-
tários para conter qualquer revolta 
social, e assim garantir seu lucro e 

privilégios a qualquer custo.

No entanto, eles não conseguem 
esmagar a resistência, que também 
vem se fortalecendo. A juventude é 
protagonista do enfrentamento a 
esses governos pelo mundo todo, e 
traz consigo novos métodos, mais 
radicais e democráticos. Estamos 
acompanhando a ebulição no Su-
dão, onde a população está nas ruas 
desde dezembro de 2018, derrubou 
a ditadura de Omar al-Bashir, e 
segue em luta contra a junta mili-
tar no comando. Na linha de frente 
estão as mulheres, que sofreram 
por décadas um pesado machismo 
estrutural, inclusive com punições 
físicas em praça pública.

Nossos companheiros de Porto Rico 
protagonizaram a maior mobiliza-
ção da sua história em Julho, após 
o vazamento de conversas secretas 
do governador da região. As suas 
muitas declarações homofóbicas e 
machistas contidas nesses vaza-
mentos foram centrais para motivar 
uma rebelião que conquistou a sua 
renúncia.

Do outro lado do mundo, os jovens 
trabalhadores de Hong Kong estão 
protagonizando a maior crise polí-
tica da história recente da região. 
A tentativa de introduzir uma lei de 
extradição para a China, que pode-
ria ser usada pelo governo chinês 
para perseguir e punir ativistas, 
teve como resposta paralisações 
massivas que culminaram em uma 
imensa greve geral em agosto.

Essas lutas mostram que para bar-
rar o autoritarismo e impulsionar 
uma alternativa política socialista é 
necessário unificar as lutas demo-
cráticas com as mobilizações que 
questionam o nosso modelo econô-
mico e social. As jornadas pela edu-
cação na Colômbia, que uniram a 
população contra a extrema-direi-
ta, e a greve mundial de estudan-
tes pelo clima, contra o capitalismo 
predatório, são exemplos para nós 
de como canalizar esse potencial 
revolucionário contra os nossos 
verdadeiros inimigos: os bilioná-
rios que, neste momento, estão em 
guerra aberta para retirar nossos 
direitos.

Eduardo Carniel, Militante do 
Juntos Vale do Paraíba e 
Bruno Zaidan, estudante da UnB e 
militante do Juntos DF
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Entre os dias 22 a 27 de julho 
estive representando o 
Juntos! no Acampamento 
I n t e r n a c i o n a l 
das Juventudes 

Revolucionárias, com sua 
organização vinculada ao Bureau 
da IV Internacional. 
Fundada em 1938 por León Trotsky, 
a IV Internacional mantém vivo o 
internacionalismo como princípio. 
Neste sentido, um dos momentos 
mais marcantes do Acampamento 
foi quando Leoni – porto-riquenha, 
que faz intercâmbio na França – 
deu o informe da renúncia do ex-
governador de Porto Rico após as 
maiores mobilizações que seu país 
já viu na história.

Essa edição do Acampamento 
aconteceu em Segóvia, na 
Espanha. Reuniu cerca de 270 
jovens, representando doze países, 
da Europa e América Latina. A 
programação era composta por 
espaços de formação, oficinas e 
mesas de debate, além das reuniões 
entre delegações. Em um período 
aberto com a crise econômica 
de 2008, onde há uma crise de 
alternativa política, inclusive para a 
juventude, é muito importante um 

Conexão internacional: 
a juventude no centro da 
política mundial
Giulia Tadini, militante do Juntas 

espaço que troque experiências e 
busque sínteses entre organizações 
anticapitalistas de todo mundo.

Durante o acampamento, o debate 
em torno das greves feministas e 
do clima teve bastante destaque. 
Pudemos trocar experiências 
sobre a primavera feminista 
desde 2015 no Brasil e os atos do 
Ele não. Além disso, em relação à 
pauta ambiental, expressamos a 
preocupação com as políticas do 
governo Bolsonaro e o protagonismo 
do movimento indígena. Outro tema 
bastante debatido foi a questão dos 
imigrantes e refugiados.

Do Brasil pudemos falar sobre 
a importância do Congresso da 
UNE e dos protestos que estão 
sendo protagonizados pelos 
estudantes em defesa da educação. 
Também falamos dos processos 
de contradições internas no 
imperialismo estadunidense. Além 
da mobilização de Porto Rico, 
ressaltamos a importância do 
fortalecimento do DSA e das ideias 
socialistas.

Foi um espaço muito vivo, repleto de 
lideranças jovens que protagonizam 
as diversas lutas nos seus países. É 

certo que vivemos tempos cheios 
de incertezas, mas segue sendo 
imperativa a construção de uma 
alternativa política para a juventude 
e a classe trabalhadora a nível 
mundial.

É certo que vivemos 
tempos cheios de 

incertezas, mas segue 
sendo imperativa a 
construção de uma 

alternativa política para 
a juventude e a classe 
trabalhadora a nível 

mundial.
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Rosa Luxemburgo: 
uma vida pela 
revolução
Nathalia Bittencourt, jornalista e fundadora do Juntos

Rosa Luxemburgo decidiu 
percorrer um caminho 
revolucionário ainda 
muito jovem. Nasceu em 
1871, cresceu na Polônia, 

era judia, e aos 17 anos deixou seu 
país para ser uma mulher militante. 
No final do século 19 começou a 
atuar no Partido Social Democrata 
Alemão (SPD), em Berlim.

         Em meio ao crescimento 
industrial, Rosa via a Alemanha 
ser um dos símbolos do progresso 
capitalista. A referência mundial de 
auto-organização para os ativistas 
de esquerda era a II Internacional, 
no mesmo momento em que o 
partido de Rosa vivia um grande 
ascenso na Alemanha, conquistando 
muitos postos no parlamento e 
apoio social. Em pouco tempo Rosa 
percebeu o quanto o crescimento 
institucional do SPD começava a 
deixar seus dirigentes acomodados, 
bem como sua política mais branda 
e pautada pelos desafios eleitorais. 
Rosa começou a questionar e 
confrontar seus dirigentes - a 
maioria esmagadora homens - 
sobre os caminhos reformistas que 
o partido tomava cada vez mais 
como princípio.

         Um símbolo do reformismo 
desafiado por Rosa eram as teses 
de Bernstein, que defendiam que, 
através de sucessivas reformas 
sociais seria possível avançar 

sobre o capitalismo deixando-o 
mais humano. Ou seja, poderíamos 
conquistar mais direitos, obter 
melhores condições de vida 
para a população e, por que 
não, democratizar os meios de 
produção entre os trabalhadores e 
patrões.         Rosa Luxemburgo 
enxergava que seu partido não 
almejava mais avançar no sentido 
de derrubar o poder capitalista, e 
sim adaptar-se ao mundo como 
ele era, tentando deixá-lo menos 
pior para a classe trabalhadora. Em 
uma de suas maiores contribuições 
como dirigente, feminista e teórica 
revolucionária, Rosa escreve em 
1900 o livro Reforma ou Revolução?, 
onde combate cada argumento do 
pensamento reformista que tomava 
conta do seu partido. Rosa não 
era contra reformas sociais, como 
muitos tentaram lhe colocar a 
pecha. Ela defendia que as reformas 
eram muito importantes para o 
povo, no entanto, era preciso lutar 
para realizar reformas estruturais 
na sociedade capitalista, à medida 

em que a classe trabalhadora junto 
a um partido revolucionário nunca 
perdessem a revolução socialista 
como horizonte. Era preciso derrotar 
o projeto de poder imperialista do 
início do século 20, e esse era um 
desafio internacional que não cabia 
dentro do reformismo institucional 
que se fortalecia na esquerda 
parlamentar alemã. A revolução 
deveria seguir sendo o objetivo final 
dos socialistas.

A desconfiança de Rosa 
Luxemburgo diante dos limites 
organizativos e políticos que seu 
partido apresentava fez com que 
ela passasse a defender cada 
vez mais a necessidade de auto-
organização do povo para lutar por 
uma vida melhor. Ao mesmo tempo, 
nos inspira o seu exemplo de 
firmeza e coragem para defender a 
revolução mundial até o fim de seus 
dias. Rosa vive em todas e todos 
os revolucionários que acreditam 
na força dos trabalhadores e da 
juventude unidos.

“Por um mundo onde 
sejamos socialmente 
iguais, humanamente 
diferentes e totalmente 
livres”  
Rosa Luxemburgo
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29 de Agosto: Por que 
precisamos de um 
dia de visibilidade 
lésbica?
Emanuelle Lourenço, diretora LGBT da UEE-RN e militante do Juntos 
RN, Gessica de Castro, militante do Juntos PA

O mês de agosto é marcado 
pelo dia da visibilidade 
lésbica e em 2019 ganha 
mais um elemento 
essencial para entender 

a luta das mulheres lésbicas: Os 
50 anos da batalha de Stonewall! 
A batalha foi iniciada por Stormé 
DeLarverie, uma mulher negra e 
lésbica que resistiu à prisão no 
bar Stonewall Inn em 1969. Ao ser 
arrastada pela polícia, se virou para 
a multidão e perguntou: “Por que 
vocês não fazem alguma coisa?”, 
dando assim início à rebelião 
contra a homofobia que ficou 
mundialmente conhecida como 
batalha de Stonewall.

De Stonewall até as lutas atuais, 
as mulheres lésbicas lutam por 
visibilidade e respeito, para que, 
no mundo onde o normal é o ódio 
às mulheres, mulheres que amam 
mulheres não sejam assassinadas 
por isso. Criada em 1996 no 
Seminário Nacional de Lésbicas, 
esta data representa não só a 

celebração da nossa sexualidade, 
mas também a luta da militância 
lésbica por uma sociedade 
radicalmente diferente.

Esta data reacende o debate e 
traz à tona a necessidade de 
concretização de direitos humanos 
das mulheres lésbicas. Dos 
estupros corretivos, que não são 
contabilizados como crimes de ódio 
contra a sexualidade, até o péssimo 
atendimento médico por falta 
de informação dos profissionais 
de saúde, todas essas violências 
transformam as lésbicas em 
sombras ignoradas pelo Estado e 
pela sociedade em geral.
O projeto Lesbocídio - As histórias 
que ninguém conta (UFRJ), 
demonstra que o lesbocídio cresceu 
2700% de 2000 a 2017 no Brasil. Até o 
fim de setembro de 2018 ocorreram 
117 lesbocídios. As principais 
atingidas são lésbicas pobres e 
negras, por isso, organizar a luta 
contra a violência e invisibilização 
da comunidade lésbica exige 

reconhecer os marcadores de 
gênero, raça e classe envoltos na 
lesbofobia.

Na era Bolsonaro as lésbicas têm 
ainda mais lutas a travar, pois 
seu discurso LGBTfóbico nos 
atinge diretamente. No entanto, 
nós estamos na linha de frente 
da oposição a este governo. 
Construímos o movimento #EleNão 
durante as eleições de 2018, no 8 
de Março reafirmamos o “Mulheres 
contra Bolsonaro”, lutamos contra 
a Reforma da Previdência, nociva 
sobretudo às LGBTs e mulheres, 
e estamos conduzindo o Tsunami 
em defesa da educação pública. 
Todas estas lutas são espaços de 
encontro entre nossas demandas 
particulares, enquanto lésbicas, 
e das gerais, também nossas, 
enquanto mulheres trabalhadoras, 
que devem estar cada vez mais 
articuladas em um sentido 
anticapitalista.
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Memória 
não se 
apaga, voz 
não se cala
Fabiana Amorim, diretora de 
Cultura da UNE, estudante da UFF e 
militante do Juntos RJ

Houve um tempo no Brasil em que 
os estudantes que se organizavam 
para lutar por seus direitos e para 
construir uma sociedade mais 
justa, viviam sob o terrorismo de 
Estado: perseguidos, vigiados, e 
saindo de casa com a possibilidade 
de nunca mais voltar. Esse foi o 
destino de Fernando Santa Cruz, o 
estudante da UFF que desapareceu 
em 1974, no auge da ditadura 
militar, em que a perseguição 
política e a tortura eram práticas 
promovidas pelo Estado. 

Quarenta e cinco anos depois, 
no mesmo ano em que falece a 
incansável dona Elzita, mãe de 
Fernando, aos 105 anos sem nunca 
saber o paradeiro de seu filho, o 
presidente do país ameaça seu 
filho, e presidente da OAB, Felipe 
Santa Cruz, ao dizer que iria “lhe 
mostrar como seu pai morreu”.

As palavras, por vezes, dizem mais 
que elas mesmas. Essa frase dita por 
Bolsonaro representa não somente 
um desrespeito com a memória de 
Fernando Santa Cruz, mas também 
uma ameaça aos dias de hoje, por 
um governo que tenta estrangular 
qualquer brecha democrática, 
atuando para deslegitimar 
qualquer opinião contrária ao seu 
governo, colecionando demissões 
dos que pensam diferente (ou 
apenas dizem a verdade).

Foi assim também com as ameaças 
contra Glenn Greenwald, o 
jornalista que revelou a farsa 
montada por Sérgio Moro para 
se beneficiar politicamente do 
combate à corrupção, promovendo 
ainda mais corrupção. Bolsonaro 
disse que talvez “Glenn pegue 
uma caninha aqui no Brasil”, sem 
nenhuma justificativa que não a 
sua imposição autoritária. 

A frágil democracia brasileira está 
sob alerta, combinando com o 
crescente genocídio nas periferias, 
com a invasão de terras indígenas 
e a perseguição a ativistas, caiu 
sob o colo de nossa geração a 
responsabilidade de não permitir 
que se dê nenhum passo atrás 
aos tempos sombrios do regime. 
Felizmente, a sociedade brasileira 
têm respondido com altivez às 
ameaças de Bolsonaro, em unidade 
com artistas e ativistas, fizemos 
um grandioso ato na Associação 
Brasileira de Imprensa em defesa de 
Glenn e da liberdade de imprensa, 
demonstrando que Bolsonaro terá 
muito trabalho para conseguir 
calar as vozes que se levantam.
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A arte e a cultura, assim como 
as universidades, têm sido 
berço da resistência contra o 
autoritarismo de Bolsonaro. Não 
podem aprisionar nem assassinar 
ideias e por isso a juventude leva 
para os transportes públicos e 
periferias a poesia da contestação. 
Somos a barreira de contenção 
ao obscurantismo. Em cada 
estudante que luta para defender 
sua universidade, vive a voz de 
Fernando Santa Cruz.
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RESISTIR AO AUTORITARISMO 
DEFENDENDO E UNIFICANDO 
AS LUTAS E LIBERDADES 
DEMOCRÁTICAS
Gabriel Feltrin, militante do Juntos PR e Rodrigo Manfredini, militante do Juntos CE

Com pouco mais de 7 meses do 
novo governo, já é possível observar 
que, para além de eleger os 
setores críticos da sociedade como 
inimigos, Bolsonaro tem tido uma 
política de ataques e sufocamento 
de todos que se levantam para 
questionar seus posicionamentos. 
Está sendo assim com a Educação, 
com os ativistas em defesa do 
meio ambiente, com jornalistas, 
artistas e até mesmo com a própria 
realidade.

Porém, mais do que tentar recontar 
a história e imprimir uma narrativa 
mentirosa sobre o Brasil de hoje, o 
caráter autoritário desse governo 
dá carta branca para investidas 
no sentido da censura e do 
silenciamento de importantes 
setores. As declarações seguidas 
de ameaças de fechamento, 
mudança de sede e de filtro 
ideológico da Agência Nacional 
de Cinema (Ancine), por parte do 
presidente, são extremamente 
graves, ao mesmo passo que 
mostram o profundo medo que esse 

governo tem da revigorada geração 
de cineastas, atrizes e atores 
progressistas que se engajou e 
passou a pautar o debate político no 
Brasil e no mundo, com mais força 
no último período, em destaque os 
lançamentos internacionais dos 
filmes Bacurau e Marighella.

Também não é novidade a forma com 
que Bolsonaro trata os jornalistas 
desde a campanha eleitoral. 
Sempre com desprezo, fugindo de 
perguntas, debates e propagando 
mentiras, em contraposição 
às matérias e reportagens 
jornalísticas. Entretanto, o 
ápice do absurdo foi a ameaça 
pública de prisão do jornalista 
Glenn Greenwald acompanhado 
de uma série de desrespeitosos 
comentários sobre sua família. Isso 
porquê Glenn e o The Intercept 
foram os responsáveis pelo trabalho 
jornalístico da reportagem Vaza 
Jato. Obviamente, esse é mais um 
fato extremamente grave, mas que 
assim como em outros, também 
revela medos, debilidades e pedras 

nos sapatos de Bolsonaro. E essas 
pedras se chamam liberdades e 
lutas democráticas.

Para vencermos todos esses ataques 
que colocam em cheque nossa 
liberdade e nossa frágil democracia, 
precisamos unificar essas lutas 
e esses setores que resistem e 
insistem em serem as pedras nos 
sapatos de Bolsonaro. A luta pela 
educação precisa estar conectada 
à defesa da arte e da cultura 
livre, assim como essas devem se 
conectar à defesa da liberdade 
de imprensa. O ato em defesa de 
Glenn e do The Intercept no dia 30 
de Julho no Rio de Janeiro foi uma 
expressão da solidariedade e da 
unidade democrática dos principais 
setores que carregam consigo a 
possibilidade de travar uma luta 
de maioria social. Esse deve ser o 
exemplo a ser seguido: Defender a 
cultura democrática e a liberdade 
unificando todas as “pedras nos 
sapatos do autoritarismo”.
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