
Diretoria da APROPUCC manifesta apoio às 
candidaturas de LULA e HADDAD nas eleições

Diante da excepcionalidade desta eleição, que não é uma 
eleição comum, mas que se dá pela opção entre dois projetos 
antagônicos, com claros sinais de ameaça à democracia e ao 
Estado Democrático de Direito, a diretoria da APROPUCC 
manifesta-se politicamente pelo projeto que representa e 
garante a democracia no Brasil. 

Analisando as candidaturas em disputa à presidência da 
república e ao governo de São Paulo, consideramos diversos 
fatores que nos levam a optar, sem dúvidas, pelo projeto que 
se encontra na defesa da democracia e da paz que o Brasil 
necessita e deseja.

Todos os candidatos em disputa apresentam seus 
programas de governos e têm experiência de poder público.

Diante de um cenário gerador de conflitos por uma 
avalanche de fake news, as quais comprometem a 
possibilidade de discernimento do povo brasileiro para bem 
escolher o seu rumo, e diante um segundo turno que mais se 
parece a um “tudo ou nada”, o histórico de cada candidato e o 
que representa é o que mais ressalta para a confiança na 
hora de votar.

Do atual presidente destacamos: a política negacionista 
da ciência e a negligência de seu governo durante a 
pandemia da Covid-19 que resultou na morte de mais de 680 
mil vidas; o desmonte das políticas públicas; o 
aparelhamento das instituições do Estado e das agências de 
fiscalização do poder público; práticas de censura e ataques 
aos direitos humanos e sociais; o uso de verbas públicas de 
forma secreta para a compra de votos no Congresso Nacional 
e a total falta de transparência da gestão pública por meio dos 
famosos “sigilos de cem anos”; o retorno do Brasil ao mapa da 
fome; a desregulamentação das políticas de meio ambiente; 
o incentivo ao desmatamento e à ocupação da Amazônia 
legal; o desmantelamento programático da proteção às 
comunidades indígenas e quilombolas; a política de armar 
civis contra os diferentes e o estímulo beligerante ao ódio de 
classe e a condutas de intolerância religiosa e ideológica, 
típicas de movimentos fascistas.

Como entidade de educadores, não podemos 
compactuar com tal projeto nefasto, que é também de 
desvalorização de nossa profissão e de ataques recorrentes 
às Universidades Públicas, com cortes de verbas da Cultura, 

Ciência, Institutos de Pesquisa e dos Serviços Públicos – 
especialmente Saúde e Educação –, que ameaçam a 
liberdade acadêmica, a democracia, a produção de 
conhecimento científico e o desenvolvimento do país. Esse 
mesmo projeto é defendido pelo candidato ao Governo do 
Estado de São Paulo, aliado do atual Presidente. 

Já, os outros dois candidatos à presidência da República 
e ao Governo de São Paulo, pelo seu histórico e proposta 
construída com uma ampla frente de partidos políticos e da 
sociedade civil, representam a recuperação do diálogo e dos 
caminhos democráticos para a construção de um país do 
futuro, que valorize a sua diversidade, que protege seus filhos 
e filhas, que cuida da vida, dos pobres, dos jovens, do meio 
ambiente... e que deixou um legado de combate à pobreza e 
de valorização da Educação, da Ciência, da Cultura, do SUS, 
da Pesquisa, dos órgãos reguladores, do combate à 
corrupção e da responsabilidade com transparência na 
gestão do poder público.  

Com essas considerações, a diretoria da APROPUCC, 
gestão “Educação pela Democracia”, manifesta seu apoio à 
candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva para Presidente do 
Brasil no segundo turno das eleições, e de Fernando Haddad 
para Governador do Estado de São Paulo. 

Esse posicionamento não implica em adesão partidária 
da entidade ou seus membros. Sinaliza apenas que as 
pautas desses candidatos convergem com nossas bandeiras 
de lutas históricas e nossa busca por uma sociedade 
inclusiva, democrática, soberana e igualitária. 

Incentivamos a todos da comunidade universitária – 
docentes, alunas/os, auxiliares administrativas/os – e, 
especialmente aqueles que permanecem indecisos, a se 
unirem em torno da vitória dessas candidaturas em segundo 
turno pelo bem do Brasil.

No dia 30 de outubro usaremos nosso direito de voto para 
pôr um fim à necropolítica e defender a soberania do Brasil e o 
Estado Democrático de Direito.

Viva a Vida!
Viva a Democracia!
Viva o Brasil! 

Campinas, 20 de Outubro de 2022.
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