Rio de Janeiro, 29/03/2016.
À Comunidade NEPP-DH/UFRJ,
Prezad@s,
Em reunião plenária dos diretores e decanos junto à Reitoria da UFRJ, em 28/03/2016, se
decidiu pela convocação da participação maciça da comunidade da UFRJ, envolvendo todo o corpo
docente, técnico, profissional e discente, em Ato a se realizar no dia 06/04/2016, às 18:00, em frente
ao instituto de Filosofia e Ciências Sociais, IFCS, no Largo de São Francisco de Paula, n.01,
Centro, RJ, em defesa dos “Direitos Sociais, Políticos e Conquistas Democráticas”.
Trata-se da intransigente defesa da Democracia e do Estado de Direito, pautada de forma
suprapartidária, nos termos das manifestações públicas já externadas institucionalmene pela
Reitoria da UFRJ.
O Núcleo de Políticas Públicas em Direitos Humanos – Suely de Souza Almeida, NEPPDH/UFRJ, externa sua rejeição e preocupações com os sistemáticos ataques aos Direitos Humanos
e inobservância da legalidade, perpetrados quer por potências econômicas ou não, e inclusive, por
Estados e governos ocidentais que se apresentam internacionalmente como defensores e promotores
da Democracia e dos Direitos Humanos. A ruptura com a Ordem Democrática e os Direitos sociais,
políticos, individuais fundamentais, econômicos, culturais, ambientais, de paz, difusos e coletivos,
são perceptíveis e inaceitáveis.
Há, hoje, no Brasil, como em outros países da América Latina, iminentes riscos de
retrocesso do Estado de Direito Democrático, diante de um contexto marcado por inúmeros desafios
institucionais públicos, para além de governos e do desalinho de Poderes da União, que estão a
negligenciar a representação do plesbicito eleitoral constitucional no âmbito presidencial. Eis a
maior das preocupações, um contexto onde tem se propiciado manipulações de informações, cultura
do medo, do inimigo, do ódio e intervenções várias apartadas dos ideais republicanos tão duramente
conquistados.
É momento que nos exige reflexão e participação para a construção de caminhos coletivos
que representem, efetivamente, as conquistas históricas acumuladas e amadurecidas no caminhar
sócio-político da humanidade, sem que se admitam retrocessos. Podemos e devemos avançar.
Contamos com vossa participação no Ato convocado para o dia 06/04/2016.
Atenciosamente,
Direção do NEPP-DH/UFRJ.

