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O ano de 2019 tem a marca de destruição do que é público.
 
 Os serviços públicos e as políticas sociais são a riqueza so-
cialmente produzida retornada à população. 
 Iniciamos o segundo semestre com o aumento da taxa de 
desemprego estrutural e aumento de contratação de mão de obra 
no mais alto grau de precarização e desproteção social; retorno de 
epidemias de doenças erradicadas; oficialização das medidas de 
extermínio do diferente; exaltação à violência e ao ódio coletivo; 
desprezo pela democracia; ampliação da corrupção; e destruição de 
princípios básicos republicanos. Tempos duros.
 Mas essa marca traz seu contraponto, que é a luta e a defesa 
de direitos por parte importante e significativa de trabalhadores e 
trabalhadoras, junto com a juventude em todo o país.
 São encontros, discussões, congressos, paralisações, greves, 
passeatas, atos, panfletagens, ações nas diferentes instâncias parla-
mentares e judiciais.
 A mobilização e o ânimo de luta vêm no crescente, mas ain-
da insuficiente para reverter esse quadro brutalmente defensivo 
para a classe trabalhadora. 
 Para nós da educação superior, a perspectiva é muito dura. 
A intenção do governo, a reestruturação das Instituições Federais 
de Ensino, o que poderia ser classificado mesmo como “nova uni-
versidade” e “novo Instituto Federal”. Sabemos que estamos num 
momento estratégico para a sobrevivência de nossas instituições. E 
teremos que lutar contra o aprofundamento da privatização e do 
balcão de negócios como constitutivos das IFE.
 É hora de reafirmar a Universidade e o Instituto Federal 
como patrimônios da sociedade, que devem estar a serviço de to-
dos/todas. Devem ser universais, públicos, gratuitos e produzir co-
nhecimento para a emancipação da nação, e não para aprofundar 
seu lugar subalterno ao mercado de capitais nacional e internacio-
nal.
 Muitos passos precisarão ser dados no caminho da defesa 
do perfil institucional que desejamos. Esse caminho terá percalços, 
mas estes serão superados na medida em que vencermos a solidão 
das passadas. Muitos e muitos passos ganharão ritmo acelerado e 
nos permitirão amassar a terra, afastar as pedras e remover entu-
lhos. E, assim, chegar ao final da caminhada com os corpos fortale-
cidos pela luta coletiva e unitária, para reescrever a história do en-
sino superior no Brasil a partir das lutas históricas que nos fizeram 
chegar até aqui. 
 Vamos juntos nesta caminhada. Vem para a luta. Vem cons-
truir um futuro democrático e com direitos sociais públicos, e colo-
car a educação no lugar estratégico de pilar da emancipação huma-
na. 

EDITORIAL  NÃO DEU NA IMPRENSA

Desde junho, intervenções do 
presidente Jair Bolsonaro mar-
caram as nomeações de reitores 
de instituições federais de ensi-
no. Quatro instituições tiveram 
seus candidatos mais votados 
ignorados pelo governo. 8 no-
meações chegaram a ficar reti-
das no MEC por questões polí-
ticas. 

DECRETO

Em maio, Bolsonaro publicou 
um decreto determinando que 
as indicações a reitores passem 
pela Secretaria de Governo. O 
órgão da Presidência da Repú-
blica terá um prazo de dez dias 
para decidir pela conveniência 
ou não da posse. O decreto en-
trou em vigor em  25 de junho. 
Mas o governo já estava interfe-
rindo em processos anteriores.

INTERVENÇÕES

A primeira instituição a ter 
sua autonomia atingida foi a 
Universidade Federal Grande 
Dourados (UFGD), do Mato 
Grosso do Sul. No início de ju-
nho, o MEC desconsiderou a 
tradição da lista tríplice, formu-
lada a partir de consulta prévia 
à comunidade universitária, e 
nomeou uma interventora que 
sequer concorria ao pleito, a pe-
dagoga Mirlene Damázio. Ain-
da que não tivesse concorrido 

a nenhuma consulta a comuni-
dade na universidade, a reitora 
nomeada colaborou na cam-
panha da chapa conservadora, 
que foi derrotada .

Na Unirio, o professor Ricar-
do Cardoso foi nomeado reitor 
diretamente pelo presidente 
Jair Bolsonaro e pelo ministro 
da Educação, Abraham Wein-
traub. O escolhido sequer bus-
cou diálogo com a comunidade 
acadêmica durante o processo 
eleitoral, não comparecendo a 
nenhum dos debates.

Já na Universidade Federal do 
Triângulo Mineiro (UFTM), o 
nomeado foi o segundo colo-
cado da lista tríplice, professor 
Luiz Resende dos Santos Anjo. 

Na Universidade Federal do 
Recôncavo Baiano, o governo 
nomeou o último nome da lis-
ta tríplice, o do professor Fábio 
Josué Souza dos Santos. 

Por meio destas ações, o gover-
no segue asfixiando a autono-
mia universitária e a democra-
cia brasileira. 

O governo chegou a reter a 
nomeação de 8 reitores esco-
lhidos. Em audiência no Sena-
do, Weintraub admitiu que os 
atrasos estavam relacionados a 
questões políticas. 

Foto Divulgação ANDES-SN
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A resposta a ataques foi vista nas ruas, mas ainda há muita luta pela frente.

LUTA | Manifestações

A LUTA CONTINUA

Greve Geral, 14 de junho no Parque Halfeld - Foto: Estela Loth/APESGreve Nacional da Educação, 15 de maio na UFJF - Foto: Estela Loth/APES

2° Dia de Luta em Defesa da Educação, 30 de maio na UFJF - Foto: Estela Loth/APES

   A votação da Reforma da 
Previdência caminha a passos 
largos. Ao mesmo tempo, um 
projeto de educação vai sen-
do desenhado: a liberdade de 
ensinar sofrendo ataques, o 
contingenciamento das verbas 
para educação, o “Future-se”... 
Os direitos vão sendo retira-
dos ao mesmo tempo em que 
as entidades sofrem ataques, 
vide o projeto de lei que pode 
inviabilizar o funcionamen-
to das entidades de classe (PL 
3.814/2019). Ou seja, além de 
retirar os direitos, tentam, in-
diretamente, impedir a classe 
trabalhadora de reagir coleti-
vamente, já que os sindicatos 
são uma forma de organização.

   Para responder a esses ata-
ques, as entidades e movimen-
tos sociais se encontram nas 
ruas e deixam clara a insatisfa-
ção. É importante lembrar dos 
dias em que a população esteve 
nas ruas. Entre outros, desta-
cam-se os dias 15 de maio, Gre-
ve Nacional da Educação; 30 de 
maio, Segundo Dia Nacional de 
Luta em Defesa da Educação, e, 
a Greve Geral do dia 14 de ju-
nho. 

    A movimentação desses dias 
mostra que a luta se dá para 
além dos muros da universi-
dade, não só com estudantes 
e professores. Além dos mo-

vimentos sociais e entidades, 
estavam mobilizados também 
trabalhadores de outros seg-
mentos e aposentados. Ou seja, 
os grandes dias de luta que já 
aconteceram, são demonstra-
ção da força e do ânimo de luta.

      Há tempo de barrar os re-
trocessos que o atual governo 
quer impor. É preciso que a 
força vista nas ruas  nos últi-
mos atos não seja esquecida e 
se projete. 

PRÓXIMOS PASSOS

     Agosto abre o segundo se-
mestre com mobilização. Dia 
06 deste mês foi dia Nacio-
nal de Luta Contra a Refor-
ma da Previdência. Em Juiz 
de Fora, foi oferecido café da 
manhã e muito diálogo com 
a população. Ainda foi dia de 
preparação para a Greve Na-
cional da Educação, do dia 13. 
       A Greve Nacional da Educa-
ção foi convocada por centrais 
sindicais e tem como principal 
pauta a oposição ao projeto 
privatista de educação que o 
governo propõe. 

     Agosto ainda será mês de 
intenso debate no ambito das 
Instituições Federais de Ensi-
no. Entra em pauta a definição 
de uma greve de tempo inde-
terminado.  

Dia de Luta em Defesa da Educação, 15 de maio na UFJF - Foto: Isys Bastos/APES
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Entrevista | Antônio Gonçalves

Jornal Travessia– O gover-
no apresenta o Future-se 
como se as universidades 
não estivessem conectadas 
já com o futuro, o que está 
por trás disso?

Antônio Gonçalves - Inicial-
mente, convém ressaltar que o 
nosso sistema público de edu-
cação superior foi construído 
com muita luta da classe traba-
lhadora brasileira, com a qual 
o ANDES-SN contribuiu inten-
samente. Apesar do aumento 
significativo das Instituições 
de Ensino Superior (IES) pri-
vadas nas últimas décadas e do 
desvio do fundo público para 
financiá-las, conseguimos a 
muito custo garantir o finan-
ciamento público para as ins-
tituições públicas e o regime 
docente de dedicação exclusi-
va, uma configuração avançada 
em relação a outros países da 
América Latina.
Dito isso, avaliamos que o Fu-
ture-se vem para desconstruir 
o caráter público e socialmente 
referenciado das IES públicas, 
através da captação de recur-

ANTÔNIO 
GONÇALVES 
Presidente do 
Andes-SN ges-
tão 2018-2020 e 
ex-presidente da 
Associação dos 
Professores da 
Universidade Fe-
deral do Maranhão 
(Apruma-Seção 
Sindical). Forma-
do em medicina, 
possui mestrado 
em Cirurgia Experi-
mental e doutorado 
em Fisiopatologia 
Clínica e Experi-
mental

“A SAÍDA É A LUTA”

sos na iniciativa privada.
JT - Qual relação do Futu-
re-se com o projeto de país 
que está colocado no go-
verno Bolsonaro?

AG - O Future-se em certa me-
dida explicita o projeto do ca-
pital para o país: “Estado míni-
mo para a Classe Trabalhadora 
e máximo para o capital”. A 
despeito da bagunça no perí-
odo inicial do governo, Bol-
sonaro representa um projeto 
de país baseado na retirada de 
direitos trabalhistas e sociais e 
desrresponsabilização  do Es-
tado no financiamento das po-
líticas públicas.

JT - As Organizações So-
ciais entram em cena, in-
tervindo nas IES, com 
controle sobre a gestão e 
recursos. Qual o significa-
do e as consequências dis-
so?

AG - O governo parte do pres-
suposto errado de que o pro-
blema da educação superior 
é a má gestão e não o subfi-

nanciamento crônico e a fal-
ta de autonomia, como temos 
denunciado e lutado contra. 
Para tanto, apresenta as par-
cerias público-privadas (PPP) 
e as Organizações Sociais (OS) 
como a solução para o financia-
mento e a gestão. Se tomarmos 
como parâmetro a atuação das 
OS na saúde, o resultado será 
desastroso, pois as mesmas 
não têm sido capazes de apri-
morar a gestão, estão eivadas 
de denúncias de corrupção e 
ainda precarizam as condições 
de trabalho, rebaixam salários 
e retiram os direitos trabalhis-
tas que ainda restam. A conse-
quência, caso não derrotemos 
a proposta, será a completa re-
configuração das IES públicas 
tanto no financiamento quanto 
na contratação de servidores 
públicos, será o fim do Regime 
Jurídico Único (RJU).

JT - Qual é a saída para 
esse cerco?

AG - A saída é a luta! A luta 
em unidade de ação nos nossos 
locais de trabalho e nas ruas, 
assim como no Congresso Na-
cional que precisará apreciar 
algumas dessas medidas. Nós 
do ANDES-SN estamos agindo 
juntamente com outras enti-
dades da Educação e, através 
da CSP-Conlutas, em unidade 
com algumas outras Centrais 
Sindicais para a construção 
de atos, mobilizações e para-
lisações. Destaco o dia 13 de 
agosto, dia de Greve Nacional 
da Educação, porém outras ati-
vidades estão sendo planejadas 
para antes e depois dessa data.

“O Future-se vem para desconstruir o caráter público e socialmente referenciado das IES 
públicas”.
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Na esteira dos intensos ataques 
contra a educação, com proje-
tos privatistas, cortes de verbas 
e de um governo que se coloca 
como inimigo da educação, as 
comunidades das Universida-
des e Institutos Federais têm se 

mobilizado para lutar. As enti-
dades sindicais se movimen-
tam para mais uma investida 
do capitalismo que procura, há 
décadas, adaptar as Institui-
ções Federais de Ensino às leis 
de mercado no melhor estilo 

ENTIDADES DENUNCIAM PRIVATIZAÇÃO DAS IFES

neoliberal. O que vemos hoje 
é um dos ataques mais sérios.

APES 
 
A professora Marina Barbosa, 
Presidente da APES indica que 
o projeto governamental não é 
modificar as Instituições mas 
sim destruí-las. “É uma confi-
guração de uma instituição sem 
autonomia, sem caráter público 
ou no máximo uma autonomia 
nos moldes do Bresser Pereira 
com o “caráter público não es-
tatal.” Num país como o Brasil 
onde, sem a mediação estatal, 
o público não se estabelece”. 
Para ela, o governo entende 
muito bem que as IES já traba-
lham com inovação e interna-
cionalização, no entanto o que 
importa no momento é a des-
truição do modelo atual,  esta-
belecer um controle externo e 
um gerenciamento empresa-
rial que se molde às transfor-
mações atuais do capitalismo. 
“O governo sabe muito bem o 
que está fazendo. É um pro-
jeto estratégico do atual está-
gio do capital que se organiza 
mundialmente. Com o projeto 
da reforma da previdência sen-
do aprovado e outros acordos 
que estão sendo feitos. Essa 
é a perspectiva atual. É nesse 
cenário  que surge o 
projeto de reorganização do 
ensino superior e as universi-
dades públicas”, argumenta.  
Ela explica ainda que o proje-
to tem consequências sobre o 
dia a dia e sobre a organização 
da própria luta docente. “É a 
destruição do espaço concreto 
do trabalho. Estão apostando 
na concorrência entre depar-
tamentos, entre professores”. 
Marina argumenta que é pre-
ciso um intenso trabalho para 
se contrapor ao discurso,  num 
trabalho de diálogo e de sentido 

pedagógico  com a sociedade. 

SINTUFEJUF

Para Flávio Sereno, da coorde-
nação do Sintufejuf, o governo 
busca fugir de sua responsabi-
lidade na gestão educacional 
no país.   “Poderemos ter uma 
intensa mudança no perfil do 
funcionamento das universi-
dades. Se o financiamento for 
majoritariamente privado, não 
terá referência no interesse 
público. Além disso, a futu-
ra cobrança de mensalidades 
está escondida nesse debate. 
Não há experiência de finan-
ciamento privado de pesquisa 
na proporção que existe nas 
universidades públicas. Ou 
se mantém o financiamen-
to pelo Estado, ou veremos 
o fim da gratuidade”, alerta.

SINASEFE
 
O professor Wildson Justinia-
no, do Sinasefe de Rio Pomba, 
critica o Future-se dizendo que 
ainda falta muito investimen-
to em expansão do ensino. ”A 
visão que eles estão colocan-
do é mais mercadológica, de 
qualidade de ensino e tal, mas 
o problema que, na educação 
superior, a expansão com in-
vestimento público ainda é 
muito necessária. Ainda há um 
trabalho social muito grande a 
ser feito”. Wildson aponta que 
poucas instituições vão conse-
guir se adequar ao programa. 
Para ele, o Future-se ainda 
quebra o princípio da univer-
sidade pública quando entrega 
sua gerência às Organizações 
Sociais, o que atenta contra 
sua autonomia, o regime jurí-
dico único e o regime de Dedi-
cação Exclusiva, além de criar 
concorrência entre docentes.
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MULTICAMPIA 
E 

ORGANIZAÇÃO
SINDICAL:

 A organização de professores e professoras que atuam em 
diversos campi de uma mesma instituição enfrenta novos desa-
fios com o atual governo. Este é o caso da APES, que nos recen-
tes processos de ampliação da rede federal de ensino, atua hoje 
como entidade representativa de docentes do campus avançado 
do UFJF em Governador Valadares – além de docentes lotados 
nos campi de Muriaé e Santos Dumont do IF Sudeste MG.
 De um lado, as entidades enfrentam hoje um forte ataque 
à sua organização, exemplificado no Projeto de Lei que restrin-
ge as formas de arrecadação da contribuição sindical. Por outro 
lado, a autonomia administrativa e financeira das instituições 
encontra-se ameaçada, com intervenções do governo federal na 
escolha de reitores/as, e com a proposta de privatização das uni-
versidades com o Programa Future-se.  
 Este cenário aponta para a uma necessidade urgente: a 
de criação de meios que ampliem a participação docente nas de-
cisões e atividades do sindicato, de forma a superar a distância 
geográfica, sem perder o foco das diferenças locais. 

Organização 

 Segundo a presidente da APES, Marina Barbosa, os pro-
cessos de mobilização em Governador Valadares vêm crescendo 
e a APES tem estabelecido contatos para apoiar e atuar conjun-
tamente, fortalecendo a presença desses professores na base do 
sindicato. 
 Em junho desse ano, a APES esteve presente em uma as-
sembleia convocada por docentes do campus UFJF em Governa-
dor Valadares A professora avalia que o encontro foi produtivo: 
“avançamos muito na compreensão do papel político do sindi-
cato, do funcionamento da APES e da nossa relação com o AN-
DES-SN. Vale ressaltar a importância que foi dada a esses pro-
fessores sobre o processo organizativo sindical para enfrentar as 
condições de trabalho, e enfrentar os ataques postos hoje para as 
instituições de ensino e para cada professor e professora”. 
 Na ocasião, os professores e professoras estabeleceram 
uma comissão provisória com o objetivo de desenvolver a discus-
são sobre a presença e atuação na APES.
 Na opinião do professor do Departamento de Administra-
ção do campus GV, Henrique Queiroz, a solução mais adequada 
para ampliar a participação docente nas discussões e deliberações 
do sindicato “seria a utilização dos meios de conferência através 
da internet, realidade para várias atividades institucionais da 
UFJF (já utilizado para o funcionamento do CONGRAD,   
Comissões intercampi e outros órgãos de conselho), de ensino, 
pesquisa e extensão há um tempo considerável e que pode ser 
utilizado de forma prática, desde que obedeça ao estatuto e regi-
mento do sindicato.” 

APES | Governador Valadares

Campus GV
 O histórico de criação do campus UFJF/Governa-
dor Valadares demonstra que a gestão de recursos em situ-
ação multicampia nunca foi fácil. 
 O campus de GV iniciou suas atividades em 2012, 
e desde então, as promessas de construção de um espa-
ço próprio para seu funcionamento nunca se concretizou. 
Atualmente, as aulas da UFJF/GV acontecem em duas 
faculdades privadas da cidade: a Faculdade Pitágoras e a 
Unipac.
 Segundo o professor Henrique, a falta de um pla-
nejamento e investimento adequado para o campus UFJF/
GV levam à precarização do trabalho, além de “sobrepe-
sar o corpo docente com uma carga considerável a mais de 
trabalho, o que dificulta uma dedicação mais consistente e 
duradoura com os problemas de ordem sindical”, avalia o 
professor.
 Para Henrique, “a interiorização de campus, ape-
sar de seus problemas inerentes, teve o mérito de inserir 
novos cientistas em novos territórios, permitindo uma in-
serção extensionista e de pesquisa voltadas à realidade lo-
cal, tentando dar respostas efetivas às variadas demandas 
que encontramos no território”.  Entretanto, o professor 
aponta que é fundamental o apoio e treinamento do cam-
pus sede para que as capacidades institucionais do campus 
avançado avancem e se consolidem. 

APES E DOCENTES DE GV 
DISCUTEM ESTRATÉGIAS 

DE PARTICIPAÇÃO
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UFJF AOS OLHOS DE TODOS
Evento UFJF na Praça cumpriu o papel de mostrar para a comunidade juizforana a produção 

acadêmica e sua importância.

A Mostra UFJF na Praça, pro-
jeto que levou  o ensino, a 
pesquisa, extensão e arte da 
UFJF para a Praça da Estação, 
no centro de Juiz de Fora, foi 
um sucesso de público e cum-
priu seu objetivo de ressaltar 
e relembrar a importância de 
instituição frente a um gover-
no que considera a educação 
como um inimigo e que a ataca 
sistematicamente. Foram qua-
tro dias de muita informação, 
boas surpresas e de uma bela 
radiografia dos impactos po-
sitivos que a Instituição tem 
sobre a cidade de Juiz de Fora 
e região. Sobre sua economia, 
saúde, bem estar e projetos.
A Praça se transformou numa 
grande sala de aula a céu aber-
to com cerca de 500 ativida-

des desenvolvidas e mostra de 
mais de 250 projetos nas dife-
rentes áreas do conhecimento, 
produzidos na UFJF por estu-
dantes, Técnicos Administrati-
vos e docentes. 
Das ciências humanas às con-
quistas da robótica avançada, 
passando pelas artes em ge-
ral, soluções práticas para o 
dia a dia, para a saúde, para a 
melhoria do ensino e da edu-
cação, drones, publicação de 
livros, estudos de proteínas, 
drogas,  além da dança, do te-
atro e da música, numa prova 
da importância da instituição. 
“A UFJF na Praça surge de uma 
proposta apresentada pela 
Apes no Consu. Essa atividade 
foi discutida no ANDES-SN e 
suas seções sindicais para rea-

firmar o que as Universidades 
realizam e como seus projetos 
e atividades se relacionam com 
o cotidiano da vida de cada 
pessoa. Estivemos na Praça fa-
zendo atendimento, apresen-
tando pesquisas de inovação 
e demonstrando as atividades 
de extensão que realizamos. A 
UFJF reafirmou na Praça seu 
caráter público  e seu compro-
misso social com a sociedade 
mineira , com ênfase na cidade 
de Juiz de Fora. Também foi 
um momento de defender esse 
patrimônio da sociedade bra-
sileira diante dos ataques de 
redução drástica de recursos 
associada ao projeto privatista 
do governo federal”, disse Ma-
rina Barbosa, Presidente da 
APES.
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caso e outro famoso vazamen-
to de conversa. O grupo Globo 
foi o primeiro a divulgar, em 
2016, as trocas de mensagens 
telefônicas entre Dilma e Lula 
– episódio que acabou por in-
crementar a crise política que 
culminou com o afastamento 
de Dilma da presidência me-
ses depois. Esta conversa foi 
capturada ilegalmente, porque 
realizada em horário posterior 
à autorização judicial de escu-
ta, e vazada para a imprensa 
também ilegalmente por algum 
servidor público que deveria 
resguardar o sigilo de informa-
ções num processo sob segredo 
de justiça.

 À época não ocorreu à 
Globo discutir nem minima-
nente a questão das ilegalida-
des cometidas por alguém até 
que a informação chegasse à 
imprensa. Argumentava então 
que jornalistas deveriam pre-
servar o sigilo da fonte e que 
a informação era de interesse 
público. É verdade que não há 
crime algum em jornalistas di-
vulgarem informações relevan-
tes que lhes sejam repassadas: 
a questão central é que a legiti-
midade deste argumento acio-
nado em 2016 parece ter sido 
esquecida por alguns meios de 
comunicação em 2019. 

 A comparação dos epi-
sódios reforça a constatação 
de que o que está em jogo ago-
ra não é um debate sobre éti-
ca jornalística, como querem 
apresentar a questão os seto-
res que criticam os vazamen-
tos feitos pelo Intercept, mas 
sim os interesses políticos dos 
veículos. A Globo não se posi-
ciona contra a Vaza Jato por 

questões éticas, mas por ques-
tões políticas. Parceira de to-
dos os vazamentos (em geral 
com finalidades políticas) da 
operação Lava Jato, de repen-
te a Globo passou a apresentar 
pruridos éticos quanto à veicu-
lação de informações por falta 
de explicitação da fonte ou de 
clareza sobre os métodos utili-
zados para obtenção dos dados. 

 É preciso lembrar: co-
mete crime, por exemplo, um 
servidor público que divulga 
informações de processo sob 
segredo de justiça, apesar de 
não ser crime um jornalista 
que recebeu essas informações 
divulgá-las. É sintomático que 
os (comprovados) crimes co-
metidos contra os adversários 
da Globo  – vide violações de 
segredo de justiça durante da 
Lava Jato, que prejudicaram 
inimigos políticos do grupo – 
não tenham sido em 2016 focos 
de suas reportagens e que os 
(não comprovados) crimes su-
postamente cometidos contra 
seus aliados – vide a narrativa 
de hackeamento de celulares de 
membros do MP, por enquanto 
apenas uma hipótese – sejam o 
centro da cobertura em 2019.

 O episódio só reforça 
uma velha constatação: sem 
um ambiente comunicacio-
nal polifônico, diversificado e 
marcado pelo contraditório, há 
riscos de que a opinião pública 
seja manietada pelos interes-
ses políticos (ou econômicos ou 
de qualquer outra ordem) dos 
donos da mídia. Pergunta que 
não quer calar: nossos veículos 
de comunicação, sobretudo as 
concessões públicas de radiodi-
fusão, oferecem essa polifonia? 

A cobertura jornalística dos 
grandes meios de comunicação 
do país sobre o escândalo da 
Vaza Jato, depois das denún-
cias veiculadas pelo site The 
Intercept Brasil, enseja a reto-
mada de reflexões sobre o mo-
delo comunicacional brasileiro. 
Enquanto até mesmo alguns 
veículos de viés conservador 
associaram-se ao Intercept na 
divulgação das conversas im-
próprias entre Moro, Dalagnol 
e companhia, o maior grupo de 
comunicação brasileiro prefe-
riu tergiversar. O grupo Globo 
(em todas as numerosas mídias 
em que atua) tem enfatizado 
muito mais a questão de uma 
suposta invasão hacker aos ce-
lulares dos membros da Lava 
Jato do que o conteúdo revela-
do nas trocas de mensagens.

 Salta aos olhos a dife-
rença de abordagem entre este 
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