2021/2022

Um novo
rumo para
o Brasil

Contexto
atual
Na vida social o ser humano é habituado a lidar com visões
e inclinações distintas, com a divergência e o contraditório.
Sobrevive como comunidade porque procura na convergência
as soluções negociadas, para escolher um caminho comum
e nele construir estratégias de autopreservação,
juntando pessoas para formar grupos de proteção coletiva
e de solidariedade recíproca. Construir maiorias.

Ao longo do tempo, as relações foram se aperfeiçoando,
criando valores para sustentar estruturas mais complexas
e mais justas, sendo a DEMOCRACIA a mais completa de
suas inovações. Entretanto, a democracia brasileira, na atualidade,
vem se tornando refém da polarização e da intolerância
e por elas sendo ameaçadas. Encontra nas fakes news e
no negacionismo o alimento para obstruir o diálogo entre
os contrários, as conversas sustentadas em ponto de vista
divergentes e a indisposição de aceitar como a melhor,
a alternativa que tem apoio majoritário.
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Olhando
para o futuro
Em setembro próximo iniciaremos a contagem regressiva para
a comemoração do Bicentenário da Independência do Brasil,
que se encerra em 7 de setembro de 2022. No próximo ano,
as comemorações coincidirão com o processo eleitoral que
escolherá o Presidente da República, governadores, senadores,
deputados federais e estaduais. Um ano para se pensar o futuro
do nosso país e o de todos os brasileiros. Escolheremos as
políticas públicas que promovam mudanças sociais, econômicas,
políticas e institucionais que nos garantam olhar para o futuro
com mais esperança e confiança.
As comemorações do Bicentenário ensejam a construção de
um ambiente de paz e justiça social, igualdade de oportunidades
e acesso pelo talento de cada um ao emprego, à renda, à segurança
pessoal e comunitária, à educação de qualidade e aos benefícios do
avanço tecnológico. Nos dias atuais, a radicalização e a intolerância
obscurecem os nossos horizontes, com as constantes agressões
ao Estado de Direito Democrático. Nos afasta da possibilidade de ter
Estado que sirva ao cidadão e não, sirva-se do cidadão.
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O que nos move
Foi por acreditar no diálogo, no entendimento
e na necessidade de uma ampla união de forças
democráticas, capazes de sustentar um programa
de mudanças, que as Fundações e Institutos do
MDB (34 deputados federais), PSDB(33), DEM(29),
e CIDADANIA(7) organizam um ciclo de debates
para pensar como promover o rumo do reencontro
do país consigo mesmo.
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O formato
Ao longo de 8 dias, especialistas debaterão temas
relevantes para colocar o Brasil em movimento e
retomar o crescimento.

Duração

Data de Início

segunda a sexta
com 1 tema por dia
18:30 as 20:00hs

15, 16, 17, 20, 21
22, 23 e 24 de Setembro

Dinâmica

Evento terá
transmissão
aberta ao vivo
nas redes sociais,
por plataforma
digital.

Ao término do evento os arquivos digitais dos debates ficarão
à disposição para consulta (download e acesso remoto).

01 Coordenador membro das fundações
ou institutos participantes
01 expositor
01 ou 02 especialistas como debatedores.
• Todos deverão apresentar previamente o texto de sua intervenção
para distribuição.
• Cada partido / fundação terá 5 minutos para a palavra
de seu presidente sobre o tema do debate.
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Temas e
Convidados
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Crise
Institucional e
a Democracia
Nem sempre uma crise institucional termina com
uma grande ruptura, é possível resolvê-la dentro do
próprio sistema, desde que haja a convergência de
visões, políticas e poderes.
Nelson Jobim
E xpositor

Quarta-Feira
15/09/2021
Expositor
Nelson Jobim
Coordenador
Moreira Franco – FUG - MDB
Debatedores
Michel Temer
Fernando Henrique Cardoso
José Sarney
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Michel Temer

Fernando Henrique
Cardoso

José Sarney
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Crise fiscal,
crescimento
econômico e
democracia
A pressão fiscal que assola o crescimento do país e por consequência
a geração de empregos, impede uma possível melhora nas condições de
vida da sociedade, sobretudo nos mais vulneráveis e piora as projeções
de recuperação econômica nacional.

Roberto Brant
E xpositor

Quinta-Feira
16/09/2021
Expositor
Roberto Brant
Coordenador
Marcus Pestana - ITV - PSDB
Debatedores
Zeina Latif
José Roberto Afonso
Bernard Appy
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Zeina Latif

José Roberto Afonso

Bernard Appy
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Desigualdade
social, educação
e democracia.
Paralelo à discussão de um país mais justo e inclusivo,
são proeminentes os problemas políticos, sociais
e econômicos que culminam na exclusão social e
identitária, por meio de circunstâncias e contextos
prejudiciais que assolam os mais carentes e excluídos.

Ricardo Paes de Barros
E xpositor

Sexta-Feira
17/09/2021
Expositor
Ricardo Paes de Barros
Coordenador
José Mendonça Filho – ILEC - DEM
Debatedores
Ricardo Henriques
Cristovam Buarque
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Ricardo Henriques

Cristovam Buarque
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Segurança
pública e
democracia
A segurança pública, assim como a educação e a saúde,
é um direito social, um direito humano, que deve ser
oferecido pelo poder público a todas as pessoas,
sem distinção - deve ser, portanto, democrática.

Raul Jungmann
Pa l e s t r a n t e

Segunda-Feira
20/09/2021
Expositor
Raul Jungmann
Coordenador
Luciano Resende – FAP - CIDADANIA
Debatedores
Murilo Cavalcanti
Coronel Julio Cezar Costa
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Murilo Cavalcanti

Coronel
Julio Cezar Costa

19

Meio-ambiente,
desenvolvimento
sustentável
e democracia
Discutir políticas para o meio ambiente, desenvolvimento
sustentável e seus impactos sociais, ambientais e econômicos.

Sergio Besserman Vianna
E xpositor

Terça-Feira
21/09/2021
Expositor
Sergio Besserman Vianna
Coordenador
Daniel Coelho – FAP - CIDADANIA
Debatedores
Rubens Ricupero
José Carlos Carvalho
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Rubens Ricupero

José Carlos Carvalho
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Equidade,
mercado de
trabalho e
democracia
As políticas públicas, o setor privado e a sociedade acirram
um diálogo em torno das oportunidades igualitárias para
possibilitar a participação de todo e qualquer brasileiro
no centro do processo democrático.

Milton Seligman
E xpositor

Quarta-Feira
22/09/2021
Expositor
Milton Seligman
Coordenador
Moreira Franco – FUG - MDB
Debatedores
Gabriela Cruz Lima
Ivanir dos Santos
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Gabriela Cruz Lima

Ivanir dos Santos
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Crise
sanitária, sus
e democracia
A abrangência do SUS em uma nação continental
e multicultural, além da crescente desigualdade
entre as regiões são alguns dos desafios a serem
enfrentados pelo país.

Luiz Antonio Santini
E xpositor

Quinta-Feira
23/09/2021
Expositor
Luiz Antonio Santini
Coordenador
Marcus Pestana – ITV- PSDB
Debatedores
André Medici
Januario Montoni
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André Medici

Januario Montoni
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Identidade
de gênero,
diversidade e
Democracia
Sexta-Feira
24/09/2021

Marta Suplicy
E xpositor

Expositor
Marta Suplicy
Coordenadora
Deputada Professora Dorinha - ILEC - DEM
Debatedores
Luiz Roberto Mott
Eliseu Neto
Rosane Borges
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Luiz Roberto Mott

Eliseu Neto

Rosane Borges
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Curadores
Moreira Franco
Presidente do Conselho Curador da
FUG – Fundação Ulisses Guimarães – MDB

Marcus Pestana
Presidente do Conselho Curador da
ITV- Instituto Teotônio Vilela – PSDB

José Mendonça Filho
Presidente do Conselho Curador da
ILEC – Instituto Liberdade e Cidadania – DEM

Luciano Rezende
Presidente do Conselho Curador da
FAP- Fundação Astrojildo Pereira - CIDADANIA
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Presidentes dos partidos
Baleia Rossi
Presidente MDB

Bruno Araujo
Presidente PSDB

ACM Neto
Presidente DEM

Roberto Freire
Presidente CIDADANIA

