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ELEIÇÕES	MUNICIPAIS	2020	
	
Carta	da	ADCE	Uniapac	aos	candidatos	

	
	
A	ADCE	Uniapac	 -	Associação	de	Dirigentes	Cristãos	de	Empresa	acompanha	com	
atenção	e	interesse	o	processo	eleitoral	municipal	que	se	aproxima	e	dirige-se	aos	
candidatos	 para	 destacar	 a	 importância	 da	 condução	 da	 gestão	 pública	 baseada	
nos	valores	cristãos.	
	
O	 mundo,	 quer	 na	 área	 da	 saúde	 quer	 na	 economia,	 vive	 tempos	 difíceis.	 A	
pandemia	trouxe	consequências	globais	jamais	experimentadas,	com	o	sofrimento	
de	 milhões	 de	 pessoas,	 redução	 de	 empregos,	 do	 rendimento	 das	 famílias	 e	
encerramento	de	atividades	empresariais	que	levaram	anos	para	serem	erguidas.		
	
Mais	do	que	nunca	é	necessário	que	a	política	seja	orientada	por	princípios	e	ações	
éticas	 para	 reconstruir	 a	 confiança,	 a	 esperança,	 elevar	 o	 espírito	 e	 animar	 as	
pessoas.	 “O	 governo	 é	 para	 os	 governados	 e	 não	 vice-versa”	 (Encíclica	 Rerum	
Novarum,	21).			
	
O	ensinamento	 social	 cristão	da	 igreja	 católica,	 fundamento	da	atuação	da	ADCE	
Uniapac,	 apresenta	 seis	 princípios:	 o	 bem	 comum,	 a	 dignidade	 humana,	 a	
universalidade	dos	bens,	a	solidariedade,	a	subsidiariedade	e	a	participação,	além	
de	 três	 valores:	 verdade,	 liberdade	 e	 justiça.		 Estes	 princípios	 e	 valores	 são	
universais,	 humanos	 e	 atemporais,	 e	 precisam	 ser	 observados	 e	 aplicados	 em	
todos	os	aspectos	da	vida	social,	na	economia	e	em	especial	na	política.		
	
A	 ADCE	 se	 manifesta	 aos	 candidatos	 na	 esperança	 de	 que	 possam	 pautar	 suas	
decisões	 e	 ações	 pelo	 bem	 comum	e	 com	 solidariedade,	 para	 transformar	 nossa	
sociedade,	 resgatar	 a	 dignidade	 humana	 e	 garantir	 cidades	 melhores	 para	 a	
geração	 atual	 e	 as	 futuras.	 Isto	 é	 possível,	 na	 medida	 que	 as	 pessoas	 públicas	
façam	 leis	e	governem	com	 justiça	e	coloquem	o	ser	humano	em	primeiro	 lugar,	
como	princípio,	meio	e	fim	da	atividade	política.		
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Encorajamos	 os	 candidatos	 às	 eleições	 municipais	 de	 2020	 para	 serem	
protagonistas	de	uma	nova	época,	com	a	execução	de	políticas	públicas	com	ética,	
honestidade,	verdade	e	 justiça.	É	chegada	a	hora	de	atender	às	necessidades	dos	
mais	 carentes,	 promovendo	 oportunidades	 e	 a	 inclusão	 com	 a	 aplicação	 da	
subsidiariedade	 com	 caridade,	 para	 que	 atinjam	 o	 desenvolvimento	 humano	 em	
todos	os	aspectos	da	vida,	espiritual,	social,	cultural	e	ambiental.	
	
Acreditamos	que	podemos	partilhar	e	replicar	experiência	positivas	de	governança	
e	 da	 prática	 de	 responsabilidade	 social	 do	 setor	 privado	 para	 a	 esfera	 pública.	
Assim,	 convidamos	 os	 candidatos	 para	 conhecerem	 os	 princípios	 e	 valores	 da	
ADCE.	 Estes	 valores	 poderão	 iluminar	 seu	 dia	 a	 dia	 e	 serão	 impulsionadores	 na	
busca	da	maior	eficiência	do	setor	público	e	com	isto	ampliando	o	retorno	para	os	
contribuintes,	a	prosperidade	das	nossas	cidades	e	a	felicidade	dos	seus	cidadãos.	
	
Somos	intransigentes	com	a	corrupção	e	com	a	malversação	dos	recursos	públicos.	
Consideramos	 inaceitável	 qualquer	 armação	 ilegal	 entre	 o	 setor	 público	 e	 o	
privado.		 “Pensando	 no	 bem	 comum,	 hoje	 precisamos	 imperiosamente	 que	 a	
política	e	a	economia,	em	diálogo,	se	coloquem	decididamente	a	serviço	da	vida,	
especialmente	da	vida	humana”.	(Encíclica	Laudato	Si,	189).	
	
Incentivamos	 ainda	 nossos	 sócios	 e	 todos	 aqueles	 que	 simpatizam	 com	 a	 nossa	
causa,	 para	 que	 participem	 com	 espírito	 cívico	 das	 eleições	 2020,	 orientando		
outros	eleitores	e	buscando	candidatos	que	 respeitem	fielmente	a	democracia,	a	
constituição	e	as	instituições,	pois	este	é	o	caminho	correto	e	seguro.	Renovamos	
nossa	crença	na	boa	política	e	nas	pessoas	de	boa	vontade,	comprometidas	com	a	
coisa	pública,	o	bem	comum	e	com	nosso	país.	
	
Acima	 de	 tudo,	 temos	 esperança	 e	 fé	 de	 que,	 com	 oração	 e	 trabalho,	 “Ora	 et	
labora”,	lema	da	Ordem	Beneditina,	o	Brasil	tem	condições	de	superar	este	grave	
momento	e	aparecer	como	exemplo	de	nação	para	o	mundo.	
	
Outubro	de	2020.	
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Associação	de	Dirigentes	Cristãos	de	Empresa	do	Brasil	-	ADCE	Uniapac	BRASIL	
	
Associação	de	Dirigentes	Cristãos	de	Empresa	de:	
MG:	Belo	Horizonte,	Montes	Claros	
SP:	São	Paulo,	Sorocaba,	Baixada	Santista	
DF:	Brasília	
RS:	Porto	Alegre,	Caxias	do	Sul,	Passo	Fundo,	Santa	Maria	
RJ:	Rio	de	Janeiro	
ES:	Vitória	
SE:	Aracaju	
	
	
	
	


