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ARMÍNIO FRAGA: UM PAÍS MAIS CALMO,
UMA DEMOCRACIA MAIS SEGURA,
DESLANCHARIA A ECONOMIA
A Fundação Ulysses Guimarães e
o MDB realizaram na última segunda
(28/6) o debate “Desafios da Economia”, com o economista Armínio Fraga. As discussões foram conduzidas
pelo ex-senador José Fogaça, que é
presidente do Conselho Editorial da
FUG e coordenador do projeto “O Brasil precisa pensar o Brasil”, que contempla uma série de debates visando à
construção de soluções para os grandes temas da sociedade.
O ex-presidente do Banco Central
dividiu sua apresentação em quatro blocos: a macroeconomia, a produtividade/
crescimento, a desigualdade e os grandes temas institucionais. Dessa forma,
ele apresentou suas perspectivas quanto
ao cenário atual com a Covid-19 e as alternativas para a recuperação econômica do Brasil.
Segundo Armínio Fraga, ele considera que o país precisa melhorar em
três aspectos principais: investimento
em infraestrutura como locomotiva do
crescimento, priorização da reforma do
estado, junto com políticas de redução
da desigualdade que possibilitem maior
mobilidade social.
“Há uma necessidade de uma plano de voo que nos dê um horizonte de
tempo. O Brasil precisa sair dessa rotina de que a cada dez ou oito anos têm
uma crise. Não há crescimento que resista, pois gera incerteza e sofrimento”, advertiu.
Comentários e contribuições para o projeto:
pensarobrasil@fundacaoulysses.org.br

Armínio Fraga palestrando para o projeto
“O Brasil precisa pensar o Brasil”.

Para ele, “o Brasil é muito desigual
e é preciso trabalhar para aumentar a
mobilidade, com a busca de igualdade
e oportunidades. Mas, para avançar, precisamos ter educação pública de qualidade, saúde de qualidade e segurança.
Estes temas são indispensáveis para o
crescimento e avanço do país”.
Sobre o ajuste fiscal, Fraga afirmou que vai além do teto, e que precisa ser revisto para encarar os grandes
blocos de gastos – tributários, previdência e folha de pagamento –, com
metas estabelecidas levando em conta a conjuntura do país. “Um país mais
calmo, com uma democracia mais segura, as regras do jogo mais estáveis e
com o processo de revisão previsível,
deslancharia a economia”.
Ao concluir, Armínio Fraga acrescentou que falta ao país uma agenda
política. E, para as reformas avançarem,
precisamos retirar as barreiras políticas
que tornam o ambiente tóxico. “Este ritmo que o Congresso tem empreendido
nos levaria muito longe, são muitas reformas importantes. O que está fazendo falta é uma agenda política de construção e
busca por convergências”. Leia mais

ARTIGO

ESTADO, DESIGUALDADE
E CRESCIMENTO NO BRASIL
por Armínio Fraga*
As desigualdades seguem extremas macroeconômica. Conclui-se que distrino Brasil, em termos absolutos e de opor- buir e crescer são objetivos complementatunidades. Para avançar será necessário in- res e politicamente essenciais.
vestir mais na área social. Recursos viriam
Leia o artigo completo
da eliminação de subsídios e impostos
regressivos e de reformas da previdência
* Ex-presidente do Banco Central e
e do Estado. Essas três fontes reduziriam
sócio-fundador da Gávea Investimentos
diretamente a desigualdade e a incerteza

ACONTECEU NA FUG

FUG ASSINA PARCERIA COM TODOS PELA EDUCAÇÃO
A Fundação Ulysses Guimarães
em parceria com o Todos Pela Educação está lançando o “Programa
Compromisso com a Educação” que
visa oferecer curso de formação aos
gestores municipais do MDB e o selo
“Compromisso com a Educação” aos
municípios participantes.
O curso foi construído com o
apoio da FGV DGPE, FGV In Company e da Cátedra Sérgio Henrique

Ferreira, do Instituto de Estudos
Avançados da USP, Polo Ribeirão
Preto. A carga horária são de 30
(trinta) horas, 100% online.
O objetivo central é capacitar
os gestores municipais, preferencialmente gestores da Educação de cidades com até 550 mil habitantes,
no que tange as pautas prioritárias
para a educação básica brasileira, no
período de 2021 a 2024. Leia mais

FUG FORMULA NOVO
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

FUG E MDB APRESENTAM ÀS
BANCADAS O PROJETO DE CENTRO

Um grupo de técnicos está desenvolvendo o novo planejamento estratégico da Fundação Ulysses Guimarães
(FUG), considerando ações que serão
desenvolvidas a curto, médio e longo
prazo em uma das maiores entidades
do país no segmento de projetos de
pesquisa aplicada, doutrinação programática e educação política para o exercício da cidadania. Uma das principais
premissas do projeto “FUG do Futuro”
é ouvir o maior número possível de pessoas acerca das expectativas e objetivos
para a Fundação nos próximos anos, a
fim de realizar uma construção coletiva.

Visando à construção de um posicionamento de centro, a Fundação
Ulysses Guimarães e o MDB reuniram na
quarta-feira (30/6) as bancadas de Senadores e Deputados Federais do MDB,
a Diretoria Administrativa e os Conselhos da FUG, para conhecerem e opinarem sobre o projeto.
A ideia é trazer contribuições para
que o MDB seja o protagonista e o articulador do novo centro político do país,
comprometido com a democracia e a
sociedade, respeitando a pluralidade de
ideias, crenças e posições com um projeto e soluções para o Brasil.

Leia mais

Leia mais

ACONTECEU NOS NÚCLEOS

MDB REALIZA O PROJETO CONEXÕES MULHERES
Oportunidades de geração de renda por meio de novas tecnologias, foi o
tema do 2º Conexões Mulheres, organizado pela presidente estadual do MDB
Mulher GO, Cleuza Assunção, com lideranças nacionais e estaduais. “Buscar
soluções e alternativas dentro das inovações tecnológicas da Nova Economia,
é o futuro. Isso é preciso também para
trazer mais igualdade à competição
profissional entre mulheres e homens no
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mercado de trabalho”, destacou a presidente da Secretaria Nacional do MDB
Mulher, Fátima Pelaes.
O 3º Conexões Mulheres foi organizado pela Presidente estadual do MDB
Mulher MT, Singlair Musis, com o tema +
Mulheres nos Parlamentos, e aconteceu
na última segunda-feira (28). “Não queremos ser mais do que ninguém, queremos ser iguais em direitos e oportunidades”, defendeu Singlair.

