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Ditadura
PCO publica Nota Oficial sobre bloqueio de suas contas na
internet pelo STF
Partido foi incluído no inquérito das "fake news" e terá suas contas bloqueadas

(https://www.causaoperaria.org.br/rede/jornal-partido/atividades-do-partido/pco-publica-nota-oficial-sobre-caso-alexandre-de-moraes/)
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Nessa quinta-feira (2), o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal
Federal (STF) decidiu incluir o Partido da Causa Operária (PCO) no inquérito
das “fake news”. Como extensão da medida, exigiu ainda o bloqueio de suas
contas nas redes sociais.
Em resposta, o Partido publicou uma Nota Oficial, disponível abaixo na
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Às vésperas das eleições, STF mostra a cara e
ordena censura ao PCO
O Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes acaba de
determinar, segundo a revista Veja, o bloqueio de todas as contas do PCO nas
redes sociais. A revista aponta que Moraes teria incluído o Partido no inquérito
das Fake News, onde têm sido investigados jornalistas e militantes
bolsonaristas. O ministro não eleito acusa, ainda segundo o veículo
supracitado, o nosso Partido de atentar contra o Estado Democrático de
Direito, acusação que lançou inicialmente contra os bolsonaristas.
A cruzada do STF contra os direitos democráticos chegou a uma nova etapa.
Censuram um Partido político legal por discordar das ações de um tribunal, por
considerar que seu flagrante abuso de poder é um golpe contra o regime
democrático. Por defender a democracia, estamos sendo acusados de atentar
contra ela.
Alexandre de Moraes declarou que iria cassar candidatos que incorrerem no
“crime” de divulgar notícias que ele julgue como falsas, assim como já cassou
parlamentares por esse mesmo motivo. Nós apontamos o óbvio abuso de poder
e que não é legítimo cassar o mandato de parlamentares por falar. No caso dos
candidatos trata-se de uma interferência aberta no processo eleitoral, uma
tentativa de manipular e definir as eleições passando por cima da vontade
popular.
Falar não atenta contra a democracia. O direito à palavra é o cerne de qualquer
regime democrático. Falar, denunciar e se opor ao abuso de poder não é atentar
contra a democracia, é a alma do Estado Democrático de Direito.
O PCO tem denunciado sistematicamente o cerceamento das liberdades
democráticas por parte do STF e do judiciário em geral. Nós o fizemos quando
pisotearam o direito à presunção de inocência, e sob a batuta do general Villas
Boas, prenderam o presidente Lula e cassaram ilegalmente os seus direitos
políticos. Em seguida, vimos o STF proibir que se falasse o nome de Lula na
eleição, que o próprio PT fizesse campanha com o nome de seu líder que havia
se tornado o maior preso político da história do Brasil.
A direita bolsonarista bateu palmas enquanto o arbítrio se voltava apenas
contra Lula e o PT. Agora prova o remédio amargo. Nós nunca aplaudimos este
tribunal de exceção, defendemos tanto Lula quanto os bolsonaristas pelo
mesmo motivo: o direito vale para todos, se violam o direito de um, violam o de
todos.
Depois de Dilma e Lula, o regime golpista tem atropelado direitos: são
parlamentares presos por falar, órgãos de imprensa censurados, manifestantes
presos sem sequer terem atuado violentamente. O Supremo Tribunal Federal
atua não como um tribunal constitucional, mas como o oposto: um tribunal de
exceção.
Alexandre de Moraes, um político do PSDB transformado em juiz, é parte no
processo, é suposta vítima, investigador e juiz. O homem que foi responsável
pela brutal repressão do PSDB em São Paulo atua como se fosse dono do País.
Durante um longo período alertamos toda a esquerda dos riscos que era se
omitir diante dos abusos deste tribunal. Agora, quatro meses antes das
eleições, em meio à organização de uma candidatura dos banqueiros, o STF se
vira para a esquerda e desfere um golpe contra o PCO. Podemos ser os
primeiros desta nova onda de ataques contra a esquerda, mas não seremos os
últimos .
Chamamos todas as organizações operárias, populares e dos explorados a se
levantar contra mais este abuso. Chamamos todas as pessoas que defendem a
liberdade como direito fundamental a se levantarem em defesa deste direito
universal.
Como partido, sempre fomos contra a figura do poder não-eleito. Vemos agora
um bom exemplo do porquê. O ministro Alexandre de Moraes quer ditar como
vai ser o debate político, mesmo que ele não tenha tido um único voto. Ele não
responde a ninguém senão ao interesse dominante no Estado capitalista, o do
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grande capital imperialista, principalmente o norte-americano.
Chamamos todos a repudiar este gravíssimo ataque às liberdades
democráticas, à esquerda e ao movimento operário.
Reivindicamos a anulação desse inquérito aberrante e a restituição de todas as
nossas redes sociais.
É preciso exigir o fim do Supremo Tribunal Federal, como Poder que define, ou
seja, que pode modificar o que diz a Constituição. É preciso exigir eleições
diretas para o Judiciário! Pelo fim do STF!

A você que chegou até aqui,
agradecemos muito por depositar sua confiança no nosso jornalismo e aproveitamos para fazer
um pequeno pedido.
O Diário Causa Operária atravessa um momento decisivo para o seu futuro. Vivemos tempos
interessantes. Tempos de crise do capitalismo, de acirramento da luta de classes, de
polarização política e social. Tempos de pandemia e de política genocida. Tempos de golpe de
Estado e de rebelião popular. Tempos em que o fascismo levanta a cabeça e a esquerda
revolucionária se desenvolve a olhos vistos. Não é exagero dizer que estamos na antessala de
uma luta aberta entre a revolução e a contrarrevolução.
A burguesia já pressentiu o perigo. As revoltas populares no Equador, na Bolívia e na Colômbia
mostraram para onde o continente caminha. Além da repressão pura e simples, uma das armas
fundamentais dos grandes capitalistas na luta contra os operários e o povo é a desinformação,
a confusão, a falsificação e manipulação dos fatos, quando não a mentira nua e crua. Neste
exato momento mesmo, a burguesia se esforça para confundir o panorama diante do início das
mobilizações de rua contra Bolsonaro e todos os golpistas. Seus esforços se dirigem a apagar as
linhas que separam a direita da esquerda, os golpistas dos lutadores contra o golpe, substituir o
vermelho pelo verde e amarelo nas ruas e infiltrar verdadeiros inimigos do povo dentro do
movimento popular. O Diário Causa Operária se coloca na linha de frente do enfrentamento
contra a burguesia, sua política e suas manobras.
Diferentemente de outros portais, mesmo os progressistas, você não verá anúncios pagos aqui.
Não temos financiamento ou qualquer patrocínio dos grandes capitalistas. Isso porque entre
nós e eles existe uma incompatibilidade absoluta — são os nossos inimigos.
Estamos comprometidos de maneira intransigente com a defesa dos interesses dos
trabalhadores, do povo pobre e oprimido. Somos um jornal classista, aberto e gratuito, e
queremos continuar assim. Trabalhamos dia e noite para que o DCO cresça, se desenvolva e
seja lido pelas amplas massas da população. A independência em relação à burguesia é
condição para o sucesso desta empreitada. Mas o apoio financeiro daqueles que entendem a
necessidade de uma imprensa vermelha, revolucionária e operária, também o é.
Se já houve um momento para contribuir com o DCO, este momento é agora. Qualquer
contribuição, grande ou pequena, faz tremenda diferença. Apoie o DCO com valores a partir
R$ 20,00. Obrigado.
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olha eu sou conservador, mas esse texto de vocês foi
excelente!
Todos tem o direito a livre expressão, o que o STF tem
feito fere essa liberdade! Enquanto vemos traficantes e
tantos bandidos sendo soltos e outros por falar, por
apenas expressar sua opinião estão sendo presos.
Realmente estamos vivendo em um estado de exceção!
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#EstouComOPCO
Rui Costa Pimenta: abaixo a ditadura!
Presidente Nacional do Partido da Causa Operária denunciou, em sua conta no Twitter, ação ditatorial de Alexandre
de Moraes contra o Partido

(https://www.causaoperaria.org.br/rede/jornal-partido/rui-costa-pimenta-abaixo-a-ditadura/)
É preciso lutar pela dissolução do STF – Foto: Reprodução

Redação do DCO

Publicado em: 02/06/22 - 18:38(https://www.causaoperaria.org.br/2022/06/02/)
Edição nº 6758 – quinta-feira – 02/06/2022 (https://www.causaoperaria.org.br/edicoes/02-06-22/)

Receba o DCO no Email
Seu Email

NA COTV
Enviar

Últimas

Nesta quinta-feira (02), o Partido da Causa Operária foi atacado pelo fascista
Alexandre de Moraes por meio de um despacho que ordenou o fechamento de
todas as contas do Partido nas redes sociais.
O documento também determina a intimação de Rui Costa Pimenta, Presidente
Nacional do PCO, por parte da Polícia Federal. Tudo sob o pretexto da inclusão
do Partido no inquérito das “fake news”.
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#EstouComOPCO: Internautas denunciam ação ditatorial
do STF (https://www.causaoperaria.org.br/rede/dco
/politica/judiciario/estoucomopco-internautas-denunciamacao-ditatorial-do-stf/)
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