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POSICIONAMENTO DA DIREÇÃO NACIONAL DO CBCE ACERCA DO

SEGUNDO TURNO DAS ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS NO BRASIL

 
A Direção Nacional do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte (CBCE/

DN), diante da gravidade do momento político que vivemos vem, mais uma

vez, não apenas manifestar seu firme compromisso com a defesa da ciência,

da vida, da democracia e dos valores republicanos, mas também, e sobretudo,

apresentar  seu  posicionamento  frente  o  cenário  estabelecido  a  partir  do

primeiro turno das eleições presidenciais.  A conjuntura atual  exige que não

tenhamos dúvidas quanto ao que está em disputa nos dois projetos que foram

escolhidos pelo voto popular para estarem no segundo turno. 

De um lado, na perspectiva de continuidade do atual governo, vemos

uma  política  econômica  que  tem  levado  ao  aprofundamento  das

desigualdades, à volta do país ao mapa mundial da fome, à deterioração dos

serviços públicos essenciais para garantia de condições mínimas de dignidade

à maioria social. Um projeto de destruição, e de entrega das nossas riquezas,

que avança sustentado pelo poder de grupos econômicos ligados ao grande

capital  internacional  e  que  atuam  sempre  alinhados  com  o  imperialismo,

impondo sua agenda aos países da periferia do capital. Embora esse projeto

conte com expressivo apoio popular e tenha raízes em problemas objetivos,

decorrente da grave crise econômica que assola o país,  sabemos que sua

força se nutre também da ignorância de boa parte da população para quem o

inimigo seriam supostamente o “comunismo”, o “socialismo”, a “esquerda”. Na

verdade,  os dados da realidade recente do país refutam todas as mentiras

divulgadas nesse sentido. Isso decorre também de um falso discurso moralista

e  de  costumes  que  contam com o  trabalho  de  doutrinação  promovido  por

algumas lideranças do chamado fundamentalismo religioso, além da atuação
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de diversos grupos financiados por capital estrangeiro, ambos fazendo crescer

suas  bancadas  no parlamento  brasileiro  para  servirem aos  seus interesses

meramente corporativos, sem preocupação com a maioria social.

Para  que  o  Brasil  não  continue  mergulhado  nesse  obscurantismo

beligerante,  é  preciso  que  todos  e  todas  que  lutam  pela  retomada  do

desenvolvimento do país, com base na ciência que podemos produzir aqui e na

força criativa de seu povo, a Direção Nacional do CBCE manifesta seu apoio

nesse segundo turno à candidatura que se apresenta no campo democrático-

popular,  a  chapa  Lula-Alckmin.  Entendemos  que  o  esforço  feito  para

aproximação  de  forças  políticas  que,  mesmo  com  suas  divergências,  se

colocam lado a lado nesse momento é a prova do quanto a nossa democracia

se encontra em risco.

  Ao reunir um amplo leque de apoio, a chapa Lula-Alckmin deixa claro

seu compromisso histórico com a democracia e com a busca das melhores

condições para que o país possa voltar ao caminho da luta pela superação das

desigualdades,  da  valorização da ciência  e do  crescimento  econômico com

maior justiça social. Para isso é necessária a volta à regularidade da nossa

institucionalidade, sem a instabilidade de arroubos autoritários e golpistas.

O CBCE não abre mão de sua autonomia científica e sua independência

de partidos políticos. Porém, nesse momento o que está em jogo exige que

estejamos todos e todas em luta pelo Brasil!

Uberlândia-MG, 12 de outubro de 2022.

Direção Nacional do CBCE
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