14 de maio de 2022

“ELEIÇÕES 2022: APRENDER, INOVAR
E VENCER” É O NOVO CURSO DA FUG

A Fundação Ulysses Guimarães
lança na próxima semana o curso “Eleições 2022 – APRENDER, INOVAR E
VENCER”. O público-alvo são os candidatos do MDB que concorrerão ao pleito eleitoral deste ano e suas equipes.
O objetivo do curso é apresentar
uma contextualização ampla das dinâmicas sociais contemporâneas, com
embasamento contábil e jurídico, os
conceitos de marketing e práticas inovadoras que englobam as principais
etapas da construção de uma campanha eleitoral vencedora, com ênfase no
processo eleitoral de 2022, além de propor reflexões sobre o papel dos agentes

políticos na construção de uma sociedade mais justa e desenvolvida.
Na segunda-feira, dia 16, será disponibilizado no site da FUG e nas redes sociais, o link para pré-inscrição no
curso. E, no dia 01 de junho, acontecerá
a aula inaugural, de forma online, para
todos que desejarem realizar o curso.
O conteúdo do curso está dividido
em cinco (5) módulos: Comunicação e
marketing; Organização financeira de
campanha; Orientação jurídica; Planejamento de campanha; A história do
MDB e o contexto político brasileiro.
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ELEITORADO BRASILEIRO CRESCE EM
ABRIL E GANHA MAIS DE MEIO MILHÃO
DE JOVENS APTOS A VOTAR

O Brasil teve um incremento de
um milhão e meio de eleitores no mês
de abril quando comparado a março
de 2022. Segundo as estatísticas eleitorais por sexo e faixa etária divulgadas na página do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE), em 30 de abril, o país
contava com 149.836.269 eleitores,
sendo 79.224.596 mulheres e outros
78.444.900 homens.
O aumento total foi de 1.508.873
pessoas em comparação ao mês de
março deste ano, quando o eleitorado
era de 148.327.396. Cabe destacar, contudo, que esses dados são preliminares
e que a classificação das idades do eleitorado é realizada com base na data de
extração dos dados. Nesse caso, a referência é o dia 30 de abril de 2022.
O cadastro eleitoral para as Eleições 2022 se encerrou no último dia 04;

porém, os números finais do eleitorado
apto a votar este ano serão conhecidos
no dia 11 de julho, data prevista no calendário eleitoral para que o TSE divulgue, na internet, o quantitativo de eleitoras e eleitores por município.
Alguns números chamam atenção,
em especial quanto aos jovens com 16 e
17 anos, para os quais o voto é facultativo. Em março, o eleitorado total apto a
votar nessa faixa etária era de 1.051.184
eleitores, sendo 732.033 jovens com 17
anos e 319.151 com 16 anos. Esse quantitativo teve um crescimento significativo
em abril, de 54,3%, indo para 1.622.732
jovens, com 1.038.321 eleitores com 17
anos e 584.411 com 16.
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FUG DIVULGA APROVADOS PARA
FASE PRESENCIAL DA ESCOLA
DE LÍDERES

A Fundação Ulysses Guimarães
divulgou por meio dos Editais 004 e
005/2022 os alunos aprovados para a
fase presencial da Escola de Líderes.
Os encontros acontecerão em
São Paulo entre os dias 20 e 22 de

maio e no Rio de Janeiro nos dias 27
a 29 de maio.
Os alunos selecionados receberam a confirmação por e-mail e por
whatsapp.
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