02 de julho de 2022

“ELEIÇÕES 2022” É O NOVO CURSO
DA FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES
Candidatos do MDB já podem iniciar a sua qualificação e tirar dúvidas
sobre o processo eleitoral deste ano

O consultor Guilherme Sturm ministra palestra aos alunos na aula inaugural do curso “Eleições 2022”.

A Fundação Ulysses Guimarães
lançou nesta semana o curso “Eleições
2022 – APRENDER, INOVAR E VENCER”. Com objetivo de qualificar e capacitar os candidatos do MDB que concorrerão ao pleito eleitoral deste ano e
suas equipes, os alunos terão acesso às
principais etapas da construção de uma
campanha eleitoral vencedora, com uma
contextualização ampla das dinâmicas
sociais contemporâneas, com embasamento contábil e jurídico, aos conceitos
de marketing e práticas inovadoras.
A aula inaugural do curso contou
com as presenças da vice-presidente
de Formação Política da FUG, senadora Simone Tebet, o presidente da FUG,
deputado federal Alceu Moreira e do
presidente do MDB, deputado federal
Baleia Rossi.
“Vamos sair deste curso mais preparados para enfrentar as eleições e,
assim, vitoriosos nas urnas em 02 de
outubro. O MDB fará bonito e repetirá
o sucesso de 2020. Nós somos o maior
partido do Brasil, porque tivemos sucesso nas últimas eleições, elegendo o
maior número de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. E, além disso, carrega
a democracia como a sua maior característica”, disse Baleia Rossi.

Para o deputado Alceu Moreira,
“a FUG quando propõe um curso dessa natureza, quer colocar à disposição
de todos os candidatos as ferramentas necessárias e disponíveis para o
melhor desempenho das suas campanhas”. “A intenção é orientar e ficar
à disposição de todos os candidatos
durante o período eleitoral. Que vocês
se apropriem dessas ferramentas que
colocaremos à disposição, pois são informações absolutamente necessárias”,
afirmou o presidente da FUG.
A vice-presidente de Formação
Política, enfatizou que “o curso da
FUG ensina não só como vencer as
eleições, mas vencer de forma eficiente. Independente do cargo que você
vai pleitear, ter um planejamento bem
organizado é essencial para se chegar
à vitória. E sejam vocês mesmos, se
abram para o eleitor. Mostrem que vocês querem fazer política de verdade”.
A aula inaugural foi conduzida
pelo presidente do Conselho Editorial da FUG, José Fogaça. “Esse curso
oferecido pela Fundação tem tradição
na vida do MDB. E, ao longo dos anos
tem se desenvolvido e se modernizado. Este curso traz informações fundamentais com uma visão contextualizada da política nacional”, observou.
Leia mais

ALUNOS PREMIADOS DA ESCOLA DE
LÍDERES VISITAM BRASÍLIA

Alunos premiados da Escola de Líderes e do Movimento Jovem em visita ao Palácio do Planalto.

Na semana de 21 a 23 de junho, os
alunos premiados da Escola de Líderes
e do Movimento Jovem viajaram a Brasília para conhecer o funcionamento
dos Governos Federal e Distrital.
Os alunos visitaram marcos importantes da capital, como o Palácio do
Planalto, o Congresso Nacional, o Palácio do Buriti (sede do Governo do DF)
e a Câmara Legislativa do DF, além das
lideranças do MDB. No Senado Federal,
foram recebidos pela vice-presidente

de Formação Política da FUG, senadora
Simone Tebet.
Em encontro com o presidente da
FUG, deputado federal Alceu Moreira,
os estudantes puderam apresentar
seus projetos de política pública ao
deputado, que incentivou os jovens
líderes: “o partido político deve ser
uma ferramenta de solução de vida
para as pessoas”.
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FUG PARTICIPA DO SEMINÁRIO
“IMERSÃO DA ELEIÇÃO”
O MDB nacional, em parceria com
a Fundação Ulysses Guimarães, realiza
entre os dias 1 e 2 de julho, em Brasília, o Seminário Imersão da Eleição.
O secretário executivo da FUG, Guto
Scherer, abriu o evento em nome da
Fundação. “A FUG é o braço acadêmico do MDB e estamos à disposição dos
nossos candidatos e candidatas para
qualificar e capacitar. Lançamos nesta
semana o curso Eleições 2022 e estamos esperando todos vocês”, disse.

