
 

 

 

 

ELEIÇÕES: A ADCPII REAFIRMA SEU COMPROMISSO COM A  

CONSOLIDAÇÃO DA DEMOCRACIA  
 

                                                                                                         

                                                                                                      “Meia-volta, toda volta, 
                                                                                                        Muitas voltas de dançar... 
                                                                                                        Quem tem sonhos por escolta 
                                                                                                        Não é capaz de parar.” 

(Fernando Pessoa) 

Nossas lutas em defesa de princípios democráticos e a esperança de que delas resulte uma sociedade mais justa, 
solidária, fraterna e de respeito às diferenças não se resumem ao exercício do voto nem se esgotam no próximo 
domingo, 7 de outubro de 2018, embora reafirmemos a importância desse exercício. 

A Diretoria e o Conselho de Representantes da ADCPII, declaradamente, se fez presente em todos os 

acontecimentos que, nos últimos anos, ameaçaram o Estado Democrático de Direito.  Lutamos contra o Golpe 

de 2016, contra o Projeto Escola Sem Partido, contra a retirada do ex-Presidente Lula da disputa presidencial, 

contra o governo ilegítimo de Temer, contra a perda de direitos trabalhistas arduamente adquiridos, contra a 

hegemonia do capital financeiro, contra a Reforma da Previdência e do Ensino Médio, contra a PEC dos gastos 

públicos, dentre tantas outras lutas contra o que estava/está embutido no projeto que engendrou o Golpe de 

2016. 

Recentemente, por compreender o que representa a candidatura do Capitão Jair Bolsonaro, viemos a público e 

em uníssono com vozes de milhões de homens e mulheres no Brasil e pelo mundo afora, para apoiar e para 

participar da campanha #EleNão e tudo que ela representa de ameaça aos princípios democráticos. 

Hoje, às vésperas das eleições, queremos dividir com você nossas preocupações em relação às escolhas que 

faremos para o preenchimento dos cargos do poder legislativo – senadores, deputados federais e estaduais – e 

declarar de que lado resolvemos estar.  

Desnecessário dizer do caráter grotesco assumido por muitos dos atuais legisladores. Afinal, não se furtaram ao 

longo de Audiências Públicas e das sessões nas casas legislativas transmitidas “ao vivo e a cores” para o mundo 

todo em fornecer provas contundentes do que neles criticamos. Diante desse espetáculo de horrores, 

precisamos eleger candidatos compromissados em deter os avanços da onda conservadora que nos ameaça; em 

recuperar a credibilidade política do legislativo e, sobretudo, compromissados com as lutas que cotidianamente 

travamos na busca da construção de uma sociedade mais justa.  

A Diretoria e o Conselho de Representantes da ADCPII declara seu apoio aos(às) candidatos(as) dos partidos 

políticos compromissados com as lutas dos(os) trabalhadores(as); com o fortalecimento do Estado Democrático 

de Direito; com o respeito às diferenças de todas as ordens; com a revogação das medidas que retiram direitos 

e; que apostam como  nós na união das forças progressistas capaz de nos devolver a esperança de que um país 

melhor e possível. 
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