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O Observatório de Políticas Públicas-OPP (http://oppceufc.wordpress.com/) esmera-se pela        

estreita observância da democracia, da ética, da cidadania e dos direitos em geral, civis,              

políticos e sociais. Nesse sentido, manifesta aqui o repúdio a propósitos que comprometam o              

futuro do país enquanto uma sociedade livre, plural, pacífica, desenvolvida, altiva, inclusiva,            

socialmente mais justa e sem discriminação de gênero, raça, orientação sexual, condição            

socioeconômica, enfim, de qualquer natureza. 

Especificamente, o OPP tem como finalidades contribuir para o fortalecimento do Estado            

enquanto promotor da melhoria das condições de vida da sociedade, em particular dos mais              

necessitados, por meio do estímulo à geração de empregos; manutenção e investimentos nos             

serviços públicos universais, gratuitos e de qualidade – como educação, saúde e segurança –              

contribuindo assim para sua valorização; incentivo à cultura, defesa do meio-ambiente e            

redução das iniquidades sociais. Para tanto, procura atuar em consonância com os anseios das              

diferentes representações sociais progressistas e dos movimentos ativistas com vistas a           

fortalecer o protagonismo e o controle social, com ênfase no planejamento e na concepção e               

implementação das políticas públicas; no estímulo à cultura da avaliação do desempenho de             

programas e ações governamentais; no monitoramento da aplicação dos recursos públicos e na             

construção de uma esfera pública para o debate e a participação relacionados à problemática              

social, envolvendo as universidades, a sociedade e o poder público. 

Dessa forma, o OPP não poderia se eximir em termos de contestação às investidas contra os                

direitos, notadamente sociais; a desestruturação do Estado; a entrega das nossas riquezas            

naturais, bem como a intensificação do processo de internacionalização do parque industrial            

brasileiro e do conhecimento, que comprometem nossa autonomia em relação aos demais            

países. Não menos preocupante é o desmedido estímulo ao mercado como principal agente de              

condução dos destinos da Nação, com a privatização das universidades públicas e a entrega das               

nossas principais estatais a companhias estrangeiras, como Petrobrás, Eletrobrás e outras. Além            



do mais, autoritariamente há pretensão de calar o povo com resistência a qualquer forma de               

ativismo político. Enfim, tudo isto se constitui, sem dúvida nenhuma, no maior retrocesso para              

o país, em todos os âmbitos, o que, em síntese, se traduz num ataque direto à democracia e à                   

construção de uma sociedade civilizada. 
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