O CBCE EM DEFESA DA DEMOCARACIA

Desde os primeiros movimentos do atual governo federal que pelo voto assumiu o poder
executivo no Brasil em janeiro de 2019, o CBCE vem se manifestando e alertando aos demais
segmentos e setores da sociedade brasileira e aos agentes internacionais com quem mantém
relações interinstitucionais sua preocupação quanto à vocação indecorosa e antidemocrática de
suas lideranças, traduzidas:
* Nos ataques sistemáticos à intelectualidade, ao professorado e à universidade pública
brasileira caracterizados por um anti-intelectualismo obscurantista sem precedentes;
* Na asfixia orçamentária das entidades que produzem ciência e tecnologia no país;
* No desrespeito e no diálogo truculento e preconceituoso com seus interlocutores,
principalmente caracterizados por ameaças aos defensores das liberdades civis e da democracia,
notadamente defensores de direitos humanos;
* Na redução do tamanho dos organismos de deliberação coletiva e na frequência de suas
reuniões, além das tentativas de restringir a atuação de organizações da sociedade civil nas
decisões sobre políticas públicas;
* Na violência dos aparelhos de segurança cidadã, principalmente em relação às mulheres,
às populações negra, indígena e LGBTQI+ e a outras minorias historicamente segregadas
* Na degradação ambiental;
* Na redução e falta de políticas sociais que atendam às demandas da maioria da população
excluídas dos benefícios socialmente produzidos;
* E, finalmente, em uma política econômica infecunda que retirou direitos dos trabalhadores e
não melhorou as condições de vida da população no campo e nas cidades, trazendo
consequências negativas em especial nas áreas da saúde, da educação, do trabalho, do esporte
e do lazer.
Entende o CBCE, que o atual quadro político nacional é um problema de todos e todas
brasileiras, desse modo repudia ameaças antidemocráticas (físicas e virtuais) e mais uma vez se
coloca ao lado dos que lutam em defesa da constituição e da cidadania plena. Nesse sentido,
sugere a seus associados o diálogo participativo com os movimentos e instituições que
defendem a Constituição Federal e a consolidação da democracia em nosso país.
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