
 

 

NOTA DE REPÚDIO AOS 100 DIAS DE GOVERNO BOLSONARO 

Em um Estado de direito e democrático, a definição constitucional de liberdade            
de expressão é melhor compreendida se nos reportarmos aos artigos 1º ao 4º             
da Constituição de 1988, que define os princípios fundamentais da República           
Federativa do Brasil. Entre os fundamentos republicanos (artigo 1º),         
encontram-se a cidadania (inciso I), a dignidade da pessoa humana (inciso III)            
e o pluralismo político (inciso V); já entre os objetivos fundamentais da            
República (artigo 3º), estão ‘construir uma sociedade livre, justa e solidária’           
(inciso I) e ‘promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo,              
cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação'(inciso IV). 

A liberdade de expressão está garantida pelo texto constitucional brasileiro em           
seu artigo quinto, que abre o Capítulo I (‘Dos Direitos e Deveres Individuais e              
Coletivos’) do Título II da Carta Magna, intitulado ‘Dos Direitos e Garantias            
Fundamentais`´, neste estão reunidos, em diferentes incisos.  

Após cem dias do governo de ultra direita de Jair Messias Bolsonaro ,o             
segmento LGBT do Partido Socialista Brasileiro vem, por meio desta nota           
pública, repudiar veementemente as ações, declarações e atitudes        
discriminatórias, desrespeitosas, que marginalizam e segregam a nossa        
população de um modo geral, além da tentativa nítida em invisibilizar ,            
distanciar e negligenciar  nossa população do exercício da cidadania . 
 
Na primeira medida provisória assinada pelo presidente ,apresentou as         
mudanças na estrutura do Ministério dos Direitos Humanos que agora além da            
Mulher, temos um ministério da Família e com a inclusão de missionários          
cristãos e antifeministas, neste não foi retirada a política de Direitos Humanos           
porem as ações destinadas à garantia de direitos de lésbicas, gays, bissexuais,            
transexuais, são incertas e destinada a área de proteção global , fazendo jus a              
declaração quando em entrevista coletiva o mandatário afirmou : “... o Brasil            
não pode ser um país do mundo gay, de turismo gay. Temos famílias. (...)              
Quem quiser vir aqui fazer sexo com uma mulher, fique à vontade. Agora, não              
pode ficar conhecido como paraíso do mundo gay aqui dentro.” `´ . 
 
Em 11 de Abril em um ato pra celebrar 100 dias de desastroso e contraditório               
governo tivemos a promulgação do decreto 9.759 , com a extinção de grupos              
de trabalho, comitês e conselhos criados até o final de 2018. A principal função              
destes grupos está em seu caráter consultivo, constituindo importante         
ferramenta de aproximação entre a sociedade civil e o governo. 
 
Já no último dia 14 o VT de uma campanha publicitária do Banco do Brasil foi                
censurado e retirada sua exibição em rede nacional pelo Presidente Jair           
Bolsonaro, por critérios que nos apontam ser de cunho pessoal. Tal atitude nos             
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remete ao período ditatorial que era indiscutivelmente contra a liberdade          
midiática. O referido VT tinha como público-alvo os jovens e incentivava a            
abertura de contas na estatal, a atitude teve como consequência a demissão            
do diretor de marketing, responsável pela criação da peça. 
 
Após relevantes questionamentos conclamamos diversos setores da sociedade        
em especial as empresas de mídia, publicidade, marketing, turismo nacionais a           
formação de um bloco de unidade na garantia da Constituição Federal, que            
constituem como objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil         
construir uma sociedade livre, justa e solidária, bem como reduzir as           
desigualdades sociais e regionais, e ainda garantir que seja livre a expressão            
da atividade de comunicação independente de censura ou licença. 
 
Uma gestão que desrespeita os direitos humanos e impõe sua visão ideológica            
a um povo diverso culturalmente como Brasil, merece atenção urgente dos           
setores progressista da sociedade e dos poderes constituídos e plural que           
devem prezar pela liberdade de seu povo e assim construir uma nação plural             
onde todos tenham seu direito a viver em liberdade respeitando a constituição            
e o próximo independente das diferenças . 
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