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VEREADOR ROBERTO ROBAINA (PSOL) – Comunicação de 

Líder: Boa tarde, Presidente Pujol, vereadores e vereadoras, público 

que assiste esta sessão; eu quero usar a palavra para abordar a 

questão nacional, mas, ao mesmo tempo, como existe uma visita da 

comunidade dos taxistas, quero deixar claro que eu estou convicto de 

que nós aprovaremos a emenda formulada pelo Ver. Janta, 

trabalhada também com o Ver. Adeli, que prorroga a troca da cor do 

táxi para o momento em que se extinguir a vida útil do veículo. Eu 

estou convencido de que isso será aprovado no dia de hoje. 

Eu quero comentar um assunto que, evidentemente, nos preocupa e foi mencionado pela 

Ver.ª Mônica Leal: a grave agressão do Presidente Bolsonaro à jornalista da Folha de São 

Paulo, uma jornalista competente, com um enorme currículo, inclusive, em órgãos de 

imprensa internacional, uma agressão machista, grosseira contra a Patrícia Campos, que, 

na verdade, não é uma agressão, por incrível que pareça, Ver.ª Mônica, eu acredito que 

não é uma agressão à toa, ela tem uma lógica. Eu creio que é uma lógica trágica, uma 

lógica perigosa, mas ela tem uma lógica, que é a lógica de normalizar o absurdo. Quando 

o absurdo é normalizado, quando o machismo é normalizado, quando a agressão à 

liberdade de imprensa é normalizada, nós passamos a ter um cenário de normalização de 

um déficit democrático, nós passamos a ter a normalização de um funcionamento 

autoritário do regime político. Eu sou daqueles que consideram que nós temos um regime 

político, ou seja, um sistema de funcionamento das instituições que é um sistema que não 

responde aos interesses do povo. Aliás, eu acredito que o Bolsonaro, em parte, conseguiu 

um grande apoio popular, porque o Bolsonaro conseguiu canalizar um enorme 

descontentamento popular contra o sistema de partidos, contra a mídia tradicional, contra 

o Congresso Nacional, contra os governos que haviam conduzido o País desde a época 

do final da ditadura militar. Mas o Bolsonaro, embora tenha conseguido obter o apoio de 

milhões de trabalhadores do nosso povo que queriam rejeitar esse sistema, que é um 

sistema marcado pela desigualdade e pela corrupção, ele é parte desse sistema, e ele é a 

parte do submundo mais baixo desse sistema, a tal ponto que o Presidente Bolsonaro, a 

família Bolsonaro sustentou ao longo da sua carreira política setores ligados ao crime 

organizado do Rio de Janeiro. Não é à toa que essa agressão à jornalista ocorre no 

momento em que o Presidente Bolsonaro tem um nervosismo à flor da pele por conta do 



 
SEÇÃO DE TAQUIGRAFIA 

008ª SESSÃO ORDINÁRIA 19FEV2020 

 

pág. 2 

 

assassinato do miliciano Adriano da Nóbrega, e a investigação sobre esse assassinato vai 

revelar as relações profundas entre a família Bolsonaro e as milícias do Rio de Janeiro. 

Quando o Presidente Bolsonaro ataca a liberdade de imprensa é porque ele quer tentar 

fazer com que as verdadeiras notícias se diluam nas fake news para que a população não 

saiba mais separar o que é fato e do que é mentira, o que é verdade do que é campanha 

de falsidade. Esse é o motivo fundamental... (Som cortado automaticamente por limitação 

de tempo.) (Presidente concede tempo para o término do pronunciamento.) Esse é o 

motivo fundamental pelo qual o Presidente Bolsonaro faz o ataque à imprensa. Não é à 

toa que um jornal sério como a Folha de São Paulo fez um editorial como o do dia de 

ontem, um editorial muito sólido defendendo a liberdade de expressão, defendendo a 

imprensa livre. Eu, desse ponto de vista, quero parabenizar as vereadoras mulheres aqui 

desta Câmara, em especial a intervenção da Ver.ª Mônica Leal. Vereadora, a sua nota 

hoje felizmente foi lida pela Rádio Gaúcha e eu creio que é muito importante que nós 

tenhamos essa unidade para defender valores que são valores de todos aqueles que 

querem a defesa da liberdade de imprensa, da liberdade de expressão. Se nós não 

tivermos isso, nós não teremos capacidade... (Som cortado automaticamente por 

limitação de tempo.) 

(Texto sem revisão final.) 
 
 


