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ÍNDIGO - Inovação e Governança

Como era de se esperar, o conflito entre Ucrânia e Rússia continuou dominando os
noticiários e tem sido o grande tema na área de relações internacionais. Por essa razão, a
edição de março dos Cadernos Liberais dá destaque ao assunto. Não obstante, procuramos
mostrar as implicações da guerra sob diferentes ângulos. O professo e economista Ecio
Costa, em seu artigo, analisa as implicações econômicas para a União Europeia. Como
pontuado por Ecio, a Europa possui uma forte dependência de commodities russos e por
conta do conflito precisa criar mecanismos para reduzir essa dependência. Nesse sentido,
o acordo com o Mercosul, firmado em 2019, ganha um novo sentido e que pode trazer
consequências positivas para que ele realmente avance.
Em “A fábula do lobo e do cordeiro em versão Ucraniana”, Paulo Gouvea (diretor do
Instituto Liberdade e Cidadania), faz uma análise sobre a linguagem empregada por Putin
e o governo russo, para descrever o conflito. O artigo aponta que Putin procura através de
seus posicionamentos criar uma realidade paralela onde ele não é o invasor, mas sim um
guardião da paz. Paulo Gouvea, em clara referência a George Orwel afirma que o governo
russo procura criar uma “novilingua” (idioma fictício presente na obra de 1984, criado com
o objetivo de restringir as possibilidades de raciocínio) para convencer a população russa
que o conflito é justificado.
A guerra entre Ucrânia e Rússia, serviu ainda para abordarmos dois outros temas:
1-Uso de Armas Químicas 2-Mulheres e Guerra. O primeiro dos temas foi abordado por
Renato Hayashi (mestre em Políticas Públicas) e o segundo por Ighor Branco (Graduando
em Ciência Política). Hayashi em seu artigo explica o que são armas químicas, destaca
acordos internacionais sobre o tema e ainda ilustra a posição brasileira. Ighor, por sua vez,
nos mostra que em ambientes de guerra, as mulheres representam a população com o
maior número dos seus direitos violados.
Com foco no Brasil, apresentamos ao leitor três artigos abordando os seguintes
temas:   Economia, Eleições e Educação. Em economia, Ecio Costa analisa o preço do
petróleo atual e discute até onde esse preço poderá chegar. Hayashi, por sua vez, analisa
a questão de showmícios em período eleitoral. Na área de Educação o presidente do
Instituto Liberdade e Cidadania, Mendonça Filho destaca a pesquisa realizada pelo ILEC
para entender a opinião da população, sob a situação da educação pública brasileira.
Utilizando de pesquisas quantitativas e qualitativas, a pesquisa apresentada por
Mendonça Filho nos mostra uma preocupante realidade: O jovem é capaz de identificar
que a educação é necessária para seu futuro, mas acredita que a escola não consegue
prepará-lo adequadamente.
Por fim, cumpre registrar que essa será a última edição do Cadernos Liberais, pelo
Instituto Liberdade e Cidadania. A partir de agora, a Indigo será a fundação responsável
por propagar e difundir a ideologia e o modelo de gestão pública do partido decorrente da
fusão PSL/DEM, o União Brasil. O último artigo dessa edição destaca o legado do ILEC na
formação de lideranças públicas no Brasil.
INSTITUTO LIBERDADE E CIDADANIA

EDUCAÇÃO DE QUALIDADE:
UM SONHO POSSÍVEL, UMA OBSESSÃO NECESSÁRIA
Estudo de imagem da Educação produzido pelo ILEC combinou pesquisas quantis com população em geral, pais e alunos da rede pública e uma quali em 7 capitais*.
Por Mendonça Filho

T

odos nós estamos cansados de saber que a Educação
é o único caminho para a transformação real, efetiva e
duradoura da realidade social de milhões de brasileiros.
Nossa história recente nos mostrou com toda clareza que
ciclos de prosperidade e ascensão social baseados em
distribuição de renda e aumento do consumo são frágeis
como castelos de areia. Não resistem a conjunturas
econômicas adversas. Só conseguiremos romper o ciclo
perverso da pobreza e reduzir as desigualdades estruturais
da nossa sociedade quando conseguirmos garantir a todas
as crianças e jovens brasileiros oportunidades semelhantes
de desenvolvimento cognitivo, emocional e físico.
Vivemos
em
um
mundo
profundamente
interconectado. Gostemos ou não, nossas vidas são
afetadas a todo instante pelo que acontece nos lugares
mais distantes das nossas aldeias. O mundo conectado nos
exige novas competências, acirra a disputa no mercado de
trabalho e acentua as diferenças entre quem tem e quem não
tem acesso a uma formação escolar sólida e sintonizada
com essa nova realidade -- regida pela tecnologia, pela
virtualidade, pela velocidade das interações e processos,
pela intercecção contínua dos saberes, pela multiplicidade
e versatilidade dos próprios indivíduos.
Como a Escola Pública brasileira se apresenta diante
dessa nova conjuntura mundial? A pandemia do coronavírus
escancarou o óbvio: as configurações e dinâmicas da
sociedade do século XXI acentuaram as já consideráveis
diferenças entre a Educação Pública e a Privada no Brasil.
Todos os estudantes tiveram perdas nesses dois anos
excepcionais na História da Humanidade, porém, os alunos
da escola pública brasileira perderam infinitamente mais.
Essa não é meramente uma constatação
estatística, é o que surge com força nas falas de alunos e
pais de alunos ouvidos no estudo de imagem da Educação,
conduzido e disponibilizado para a sociedade brasileira, que
combina uma bateria de quantis com 3 públicos distintos
(população em geral, pais de alunos da rede pública e alunos
da rede pública) e uma quali em 7 capitais, aprofundando as
percepções e buscando ouvir sobre as vivências de pais e
alunos com a escola pública.
Muitos não sabem, mas a Educação faz parte da
minha trejatória pública há muito tempo. No início dos anos
2000, como vice-governador de Pernambuco, comandei
a implantação do modelo de escola de Tempo Integral no
clássico e querido Ginásio Pernambucano.

Esse
projeto-piloto,
gestado
em
terras
pernambucanas, hoje é referência para o Brasil, e foi
transformado em política nacional nos dois anos em que
tive a oportunidade de comandar o Ministério da Educação
(2017-2018).
Portanto, acompanho atentamente as discussões
sobre a Educação há muito tempo, e sempre me incomodei
com a ausência -- no debate nacional infindável sobre
o tema -- das vozes dos maiores interessados no bom
desempenho da Educação Pública. Todos discutem e quem
menos se ouve são os que deveriam ter maior relevância
nesse debate: os alunos e os pais, que estão diretamente
envolvidos com o futuro dos seus filhos.
Dessa ausência nasceu a ideia do estudo que
buscou ouvir sobre as vivências de pais e alunos com a
escola pública. Não se trata de um estudo sobre índices
de desempenho, mas sobre como pais e alunos vêem
e vivenciam a Educação Pública, em contraste com as
percepções da sociedade brasileira como um todo. Há
muitos achados interessantes. Alguns podem levantar
polêmicas. De antemão há que se acentuar que esse
estudo não pretende esgotar o tema, nem muito menos
estabelecer juízos definitivos sobre nada. Pelo contrário.
A intenção é a de provocar mais reflexões, motivar novos
estudos, e chamar a atenção para a importância de ouvir
quem está na ponta, aqueles que precisam e dependem
da Educação Pública para construir seus sonhos e suas
trajetórias de vida.
Uma cruel realidade se revela: os alunos da escola
pública têm a mais perfeita ciência de que a Educação é sua
única via de escape da condição social de seus pais e avós,
mas sentem que não estão aprendendo adequadamente,
não estão adquirindo as ferramentas capazes de lhes
garantir um futuro mais promissor.
Ou seja, têm a consciência de estarem presos na
armadilha da desigualdade. Os pais sonham com o diploma
universitário para os filhos, mas não acreditam que esse
sonho é possível.
Obviamente a tarefa de levar a Educação Pública
brasileira ao patamar em que nossas crianças e jovens
precisam que ela esteja é complexa e árdua. Nos meus dois
anos de Ministério não foi pequeno o desafio de organizar
uma estrutura gigantesca como é a Educação nesse
país continental, e que não tem hierarquia, dada nossa
configuração constitucional municipalista. De fora é difícil
imaginar a complexidade que é coordenar uma mobilização
nacional em torno de grandes pautas da Educação,

envolvendo uma rede gigantesca, de 5.500 municípios, 27 unidades
federadas, atendendo a 48 milhões de estudantes do ciclo básico.
Naquele momento, já marcado por polarizações
políticas, foram necessárias muita determinação e persistência
para estabelecermos a liderança necessária e o protagonismo
fundamental do Ministério da Educação, envolvendo ONG´s,
governadores, prefeitos, secretários estaduais e municipais para
que pudéssemos avançar em pautas essenciais da Educação,
travadas há quase duas décadas, como a Reforma do Ensino Médio
e a Base Nacional Curricular. Foi difícil, mas conseguimos. Hoje
estão assentadas bases importantes para o Brasil dar um salto de
qualidade na Educação Pública.
As bases estão assentadas, porém o ritmo do avanço
dependerá do compromisso de quem está à frente do processo.
Sem falar nas demais frentes onde a mudança precisa caminhar a
passos largos. Carecemos profundamente de um sentido de urgência
para essa tarefa. O mundo não vai nos esperar. E o Brasil não tem
o direito de continuar sacrificando gerações de brasileirinhos, que
estão saindo das nossas escolas despreparados e desequipados
para lutarem por seu lugar ao sol.
O Brasil deve sonhar e perseverar na busca de uma
Educação Pública de qualidade. Basta uma visita a uma escola onde
se fez uma intervenção adequada para se sentir como a decisão
política, o compromisso, a gestão responsável impactam a vida das
pessoas, e promovem condições de equidade e oportunidades para
os que mais precisam de um Estado presente e cumpridor de suas
obrigações.
Uma última palavra para acentuar que a Educação não pode
e não deve ser uma pauta só dos governos e dos especialistas que
estudam a questão. A Educação precisa se transformar em pauta
nacional. De verdade. Efetivamente. A sociedade brasileira, usuária
ou não da escola pública, precisa abraçar esse desafio e ajudar a
contruir soluções estruturantes.
Uma família brasileira leva nove gerações para romper o
ciclo da pobreza! Nove gerações. É uma realidade cruel. Não à toa é
tão grande a diferença que há entre um país que garante educação
pública de qualidade para todas as suas crianças e jovens e aquele
que não consegue prover isso, como é o caso do Brasil, infelizmente.
Não preciso lembrar todas as mazelas que vêm com a pobreza.
Não existe paz onde as pessoas não têm perspectivas
de realização dos seus sonhos. Não há futuro promissor onde a
dignidade humana não é preservada como valor máximo. Buscando
a inspiração de Aristóteles, não nos esqueçamos nunca de que a
boa sociedade é aquela que garante as condições para que cada
cidadão desenvolva plenamente seu próprio potencial.

Mendonça Filho é presidente do ILEC e ex-ministro da Educação.
*A pesquisa completa está disponível no site do ILEC

A FÁBULA DO LOBO E DO CORDEIRO
EM VERSÃO UCRANIANA
Putin sabe que a realidade é diferente do seu “discurso da invasão”. Na sua novilíngua não
é invasão e também não é guerra, mas sim uma “operação militar especial” cujo objetivo é
“de paz”.

Por Paulo Gouvêa da Costa
O animal símbolo da Rússia é o urso. Mais especificamente o urso pardo europeu-asiático.
O bicho já era a representação do país no Império Russo, foi mantido na União Soviética e
permanece na Federação Russa. No entanto, a relação de Vladimir Putin com a Ucrânia é muito
parecida com a daquela fábula de Jean de La Fontaine em que o personagem central é um
lobo.
Todo mundo conhece, mas vale repetir. Um cordeiro estava bebendo água num riacho.
Mais acima desse veio d’água, um lobo fazia a mesma coisa. E o bicho brabo veio com uma
conversa de que o bicho manso estava sujando a água que ele, o lobo, bebia. O cordeiro
argumentou que isso não podia acontecer porque ele estava saciando sua sede mais abaixo.  
O bicho brabo disse então que, além disso, o cordeiro andou falando mal dele no ano passado.
Isso também era impossível, falou o cordeiro, porque no ano anterior ele ainda não tinha
nascido. Desse jeito, colocado diante dessas e de outras evidências de que o animalzinho não
estava incomodando ou falando mal de alguém, o lobo abriu o jogo: nada disso interessa, o que
eu quero é comer esse cordeiro e nada e ninguém vai me impedir.
O urso Vladimir Putin, vestido na pele de lobo, disse que estava invadindo a Ucrânia
porque ela está sob um governo nazista. Do outro lado o cordeiro ucraniano Volodimir Zelensky,
agora com pele de leão para encobrir sua fragilidade, alega que, sendo judeu como é, jamais
passaria pela sua cabeça adotar o nazismo. Mas, o lobo argumentou também que a Ucrânia
não é um verdadeiro país, que não tem história própria, que só existe devido a um erro de Lenin
e que, de fato, é parte da Grande Rússia.
Eu estive na Ucrânia muitos anos atrás, quando ainda era deputado. E o que mais
me impressionou, nas conversas com os ucranianos, foi seu espírito de nacionalidade, seu
sentimento de identidade histórica e cultural – coisas bem diferentes do que o presidente russo
diz. Mas, para um lobo, nada disso interessa. Ele agride porque quer. E porque é mais forte.
Putin sabe que a realidade é diferente do seu “discurso da invasão” que, na sua novilíngua não
é invasão e também não é guerra, mas sim uma “operação militar especial” cujo objetivo é “de
paz”. Não se pode, contudo, ignorar que algumas das suas reivindicações são compreensíveis,
não são um absurdo se vistas pela ótica russa. A guerra é um erro grosseiro e covarde, mas o
entendimento que pode acabar com ela e pacificar a área certamente deve levar em conta, por
exemplo, as preocupações russas com o ingresso do seu vizinho menor na Otan.
Creio que nesse drama está fazendo muita falta a presença de Angela Merkel. Sua
experiência e sabedoria somadas ao fato de que fala russo com perfeição e é muito respeitada
por Putin, formam o perfil do mediador ideal. Já que falamos tanto de bichos, dá para perceber
que um pavão como Macron não está ajudando nada. Uma Angela, meio raposa, meio coruja,
seria o interlocutor ideal para quebrar o impasse. A menina calada de Templim, criada na
parte comunista da sua Alemanha, liderou a maior e mais rica economia da Europa. E teve de
confrontar eventos dramáticos nos seus governos: a crise financeira, os desafios da questão
ambiental, a diáspora da imigração em massa, as dificuldades para manter a unidade da
Europa e superar a crise do Euro, mais a pandemia. Por certo ela seria, agora, uma perfeita
Embaixadora da Paz.

Paulo Gouvêa da Costa, Mestre em Direito do Estado pela USP, Mestre em Política Pública
Internacional (MIPP) pela Universidade Johns Hopkins, Ex-Deputado Federal; atual Suplente
de Senador.

REALIDADE MUDA E UNIÃO EUROPEIA AGORA
PRECISA DO ACORDO COM O MERCOSUL
O Brasil e demais países do Mercosul evoluíram na ratificação do acordo, mas a União
Europeia está travando o avanço, por conta de preocupações ambientais.

Écio Costa

A

invasão russa à Ucrânia trouxe à tona uma preocupação que os europeus não
levavam a sério: a forte dependência de importações de commodities russas.
Agora a UE precisa resolver o acordo com o Mercosul.
O Acordo Mercosul-UE de livre comércio fechado em junho de 2019 após 20 anos
de tratativas, traz benefícios para o Brasil, com o acesso a um mercado com 25% do PIB
mundial, mas que ainda se situa como o 8º destino das nossas exportações e que vem
caindo ao longo dos anos.
O acordo pode representar um acréscimo de mais de US$ 87,5 Bilhões ao PIB
brasileiro em 15 anos, com aumento de US$ 100 Bilhões em exportações brasileiras para
a UE e Investimento Estrangeiro Direto europeu acima de US$ 113 Bilhões na economia
brasileira, no mesmo período.
Apesar do Brasil e demais países do Mercosul terem evoluído com a ratificação do
acordo, a União Europeia está travando o avanço, por conta de preocupações ambientais
referentes, principalmente, ao desmatamento das florestas em território brasileiro, sem
mudanças recentes.
A configuração geopolítica agora mudou. A UE não pode se valer somente da
dependência de importações russas de commodities agrícolas, minerais e energéticas,
e retomou conversas com outros acordos que vem desenvolvendo com o Chile, México
e Canadá. Mas, e o Mercosul, como fica?
Em comparação aos demais acordos, a relevância econômica para a UE do
acordo com o Mercosul é muito superior aos demais países em andamento. O Brasil
e a Argentina podem atender muitas das demandas por importações de alimentos,
combustíveis e minerais que os europeus precisam.
A preocupação ambientalista é importante, mas pode ser melhorada pela UE ao
incluir programas de apoio e acompanhamento no Brasil, com restrições a importações
de origem ilegal e incentivando a preservação ambiental. O contexto pode servir para
que o acordo finalmente avance.

Ecio Costa é Professor de Economia da UFPEe Consultor de Empresas.

ARMAS QUÍMICAS NO
CONTEXTO INTERNACIONAL
A Convenção sobre Armas Químicas, realizada em 1977, foi o primeiro acordo
internacional de desarmamento e destruição de armas químicas em massa.

Por Renato Hayashi

E

m 29 de abril de 1977, durante a Conferência sobre Desarmamento e Comissão
Preparatória, entrou em vigor a Convenção sobre Armas Químicas, sendo
o primeiro acordo internacional de desarmamento e destruição de armas
químicas em massa. Na ocasião foi criada a Organização para a Proibição de
Armas Químicas (OPAQ, sigla em inglês). A OPAQ tem se dedicado a acabar com
o desenvolvimento, estocagem, transporte e utilização de armas químicas em
todo o planeta.
A entidade é composta por três órgãos principais: 1) Conferência dos
Estados Partes, que são 193 países, incluindo o Brasil; 2) Conselho Executivo e 3)
Secretaria Técnica. Uma das principais formas de atuação da Organização se dá
por meio de fiscalizações surpresas e em caso de suspeitas o caso é denunciado,
inclusive, junto a ONU, por meio do Acordo de Relacionamento firmado em 2001.
Por causa da intensa atuação da OPAQ em 2013 houve a entrega do Prêmio Nobel
da Paz. Em termos de abrangência, atualmente, cerca de 98% da população global
vive sob a proteção da OPAQ e 99% dos estoques declarados de armas químicas
foram destruídos a partir de 1977 (mais de 71 toneladas).
Arma química, segundo a OPAQ, consiste em qualquer produto químico
tóxico que pode causar morte ou lesão a humanos ou animais por sua ação
química em processos vitais, o que inclui qualquer produto químico utilizado em
associação a armas para dispersão de agentes nocivos, sendo o mais comum
a utilização de mísseis, granadas, projéteis, bombas, minas, pulverizadores etc.
Existem quatro tipos de agentes químicos utilizados nas armas e que afetam o
organismo de formas diferentes: 1) Agentes asfixiantes, que causa lesão no trato
respiratório, com irritação no nariz, garganta e pulmões; 2) Agentes de bolhas, que
atingem os olhos e sistema respiratório; 3) Agentes Hematóxicos, que atacam a
capacidade das células em usar oxigênio e 4) Agentes Neurotóxicos, que afetam
o sistema nervoso central e periférico, são os que possuem efeitos mais rápidos
e devastadores.
Nesse contexto internacional o Brasil depositou o Instrumento de Ratificação
da Convenção Internacional sobre a Proibição do Desenvolvimento, Produção,
Estocagem e Uso de Armas Químicas e sobre a Destruição das Armas Químicas
Existentes no Mundo em 13 de março de 1996, com início da vigência interna em
29 de abril de 1997.

Renato Hayashi, advogado, cientista político e professor.

ATÉ ONDE O PREÇO DO PETRÓLEO
VAI CHEGAR?
Os conflitos internos dos países produtores e exportadores de petróleo levaram a uma
queda significativa no investimento para a expansão da oferta.

Por Écio Costa

C

om um aumento de 8,8% somente hoje, o petróleo volta a seu maior valor desde
2014 e continua a ser uma preocupação dentre os países, inclusive o Brasil. A
OPEP+ e a Agência Internacional de Energia aumentaram a oferta, mas ainda
preocupa.
    Enquanto a invasão russa continua e as sanções econômicas vão aumentando, o
petróleo bateu os US$ 113,00 o barril e pode subir ainda mais. A preocupação com
uma redução na oferta russa move o mercado, fazendo com que o preço responda a
essas preocupações de desabastecimento.
     A OPEP+ anunciou que aumentará sua oferta em 400 mil barris/dia, mas isso é
insuficiente para trazer uma melhora na disponibilidade de petróleo no mundo. Em
janeiro, a OPEP+ tinha anunciado uma redução de 900 mil barris/dia. Então, esse
aumento se quer atende à redução anterior.
    A OPEP+ também se recusou a excluir a Rússia de sua organização, mas talvez
seja até melhor assim, pois a Rússia responde pela 3ª maior produção e 2ª maior
exportação mundiais, enquanto os demais países, como Iraque, Nigéria e outros não
estão conseguindo aumentar sua oferta.
     Os conflitos internos dos países produtores e exportadores de petróleo levaram
a uma queda significativa no investimento para a expansão da oferta. Ao mesmo
tempo, a preocupação com uma transição verde da economia também fez com que
os investimentos caíssem ao longo do tempo.
    A Agência Internacional de Energia (IEA), que representa as principais economias
industrializadas, vai injetar 60 milhões de barris de petróleo no mundo todo em uma
situação emergencial. Esse é um alento momentâneo que só poderá ser superado
com uma maior produção da OPEP+.
    No curto prazo, a Arábia Saudita e os seus aliados árabes são os únicos que têm a
capacidade de aumentar a oferta e atender uma queda drástica da oferta russa. Para
isso, novamente os membros da OPEP+ precisam compensar os efeitos das sanções
econômicas contra a Rússia.
Écio Costa é Professor de Economia da UFPEe Consultor de Empresas.

MULHERES E GUERRA:
O IMPACTO CRUEL DOS CONFLITOS BÉLICOS
Apesar da guerra, em si, ceifar em maior volume as vida dos homens, as mulheres também
sentem na pele os nefastos efeitos da guerra.

Por Ighor Branco

A

guerra não tem rosto de mulher.“ – a frase é título de um dos livros
da Nobel de Literatura (2015) Svetlana Aleksiévitch. A partir dessa
sentença, e no contexto atual de conflito entre Rússia e Ucrânia, é
possível dizer que, apesar da guerra não ter um rosto feminino, ela provoca
consequências cruéis para as mulheres – sobretudo, na garantia dos seus
direitos.
É sabido que, mesmo em menor número, a presença de mulheres
nos exércitos ao redor do mundo já é significativa. No entanto, as
consequências negativas também surgem com vigor para aquelas que
não estão em batalha.
Abusos, assédios e submissão. Não é difícil lembrar de cenas de
refugiados que mostram mães, irmãs, esposas e filhas sofrendo com a
ausência dos seus companheiros e com a tutela à própria sorte de crianças.
Em geral, é um retrato de medo, insegurança e incerteza de futuro.
Pesquisadores da Universidade Santa Cruz do Sul desenvolveram um
estudo sobre "Gênero, migração e vulnerabilidade: corpos de mulheres em
deslocamento", no qual concluíram que ser mulher em migração produz
um quadro de dupla exclusão. No processo, elas perdem não só seus
pertences, bens e famílias, mas também estão factíveis à vulnerabilidade
dos próprios corpos – tendo a violência sexual como uma das armas de
guerra que serve para desmoralizar toda uma sociedade.
Como consequência disso, um outro estudo, da Universidade de
Upsala, demonstrou que há correlação positiva entre Estados com
opressão feminina apresentarem índices mais altos de prisioneiros
políticos, assassinatos, desaparecimentos e maior risco de envolvimento
em guerras civis e internacionais.
Por se tratar de uma correlação, não é possível dizer que uma coisa
acontece em decorrência da outra. No entanto, é notório que há associação.
Em resumo, um dos critérios atuais para avaliação democrática de uma
nação é a garantia e a institucionalização dos direitos das mulheres.
Portanto, é de se entender que, apesar da guerra, em si, ceifar em
maior volume as vida dos homens, as mulheres também sentem na pele
– e, quiçá, até numa proporção mais prolongada – os nefastos efeitos da
guerra.

Ighor Branco, graduando de Ciência Polítíca da UFPE.

A VOLTA DOS SHOWMÍCIOS
NAS ELEIÇÕES BRASILEIRAS
As eleições de 2022 contarão com o retorno, em parte, dos shows em comícios (showmício)
com a única finalidade de arrecadar recursos e sem o pedido de voto.

Por Renato Hayashi

D

esde 2006 o Tribunal Superior Eleitoral proibiu a realização de shows artísticos para
promoção de campanhas eleitorais, essa prática era muito comum nas eleições
brasileiras e movimentava bastante a atuação do setor artístico no período eleitoral. Mas
as eleições de 2022 contarão com o retorno, em parte, dos shows em comícios (showmício),
após nova deliberação do TSE e com a ratificação do Supremo Tribunal Federal.
O novo regramento está previsto no Art. 30, da Resolução 23.607/2019, do TSE e no Art.
23, §4º, V, da Lei 9.504/1997 que estabelecem a possibilidade de realização de showmício
com a única finalidade de arrecadar recursos e sem o pedido de voto. Ou seja, em regra,
os eventos artísticos continuam proibidos, mas se o objetivo for arrecadar recursos para a
campanha eles podem ocorrer. O que chama a atenção é a questão prática da permissão
legal, que traz dois grandes problemas.
O primeiro problema é que durante o showmício não poderá haver pedido de voto, o
objetivo é exclusivamente arrecadar recursos para a campanha. O TSE define, ainda, que
poderá ser designado um servidor público para fiscalizar o showmício, o que é humanamente
impossível diante da escassez de servidores públicos na justiça eleitoral. Não obstante,
deverá haver prestação de contas completa dos custos e arrecadação do evento.
O segundo problema decorre da doação de campanha, todos os valores recebidos são
considerados doação e devem respeitar o regramento específico, que além da identificação
completa do doador, os valores arrecadados deverão constar na prestação de contas eleitoral
e cada doador está limitado a 10% do seu faturamento bruto no ano anterior (imposto de
renda), ou seja, o candidato deverá verificar, por cautela, os limites ou deixar bem claro
para os doadores. O desrespeito dessas especificações gera irregularidade na prestação de
contas além de multa.
Em termos procedimentais, os eventos devem ser comunicados à justiça eleitoral
com antecedência de 05 dias, não precisando de autorização. Os candidatos que optarem
pela captação de recursos por meio do showmício enfrentarão uma verdadeira maratona
documental para prestar contas de todo o dinheiro envolvido, além da verificação dos limites
de doação das pessoas.
Trata-se de um verdadeiro dilema essa permissão do TSE, pois embora a realização
do showmício possa trazer recursos e impacto eleitoral para os candidatos, a burocracia e
o risco de problemas na prestação de contas acabam por desanimar qualquer candidato.
Entretanto, se abre um novo mercado para os profissionais do direito e da contabilidade que
deverão criar novos mecanismos para atender as novas demandas.

Renato Hayashi, advogado, cientista político e professor.

Um novo ciclo que se inicia na nossa história como braço
partidário de formação, estudos e debates de ideias. A partir de
agora, nós do Instituto Liberdade e Cidadania somos Instituto
Índigo, braço de formação do União Brasil. Formalmente encerramos
nossas atividades neste mês de março. No entanto, continuamos
nossa missão como Instituto Índigo. Um processo natural com a
criação do União Brasil, da fusão Democratas/PSL.
Ao longo dos anos, o ILEC trabalhou muito para levar formação,
debate e conhecimento para cada vez mais pessoas e para todos os
recantos do país. Assim cumprimos a missão de formar, conectar
pessoas, promover aprendizado e propagar nosso ideário em
defesa da democracia, da pluralidade, das liberdades individuais e
econômica.
Continuamos com a nossa missão e reafirmamos o compromisso
de formar líderes, pensar e debater o Brasil. Difundir o liberalismo
econômico, os ideais democráticos, formar líderes, gestores
públicos, bons quadros partidários e formular políticas públicas
para transformar a vida das pessoas.

AGORA SOMOS ÍNDIGO

Com a criação do União Brasil, resultado da fusão Democratas/PSL, o ILEC encerra suas
atividades e passa a ser Instituto de Inovação e Governança, o Índigo.

ILEC, UM INSTITUTO QUE FORMOU LÍDERES
E PENSOU O BRASIL
Difundiu o liberalismo econômico, formou líderes, gestores públicos,
bons quadros partidários e formulou políticas públicas para
transformar a vida das pessoas.

Como órgão de formação de líderes políticos e gestores públicos
e de estudos e pesquisas do Democratas, o Instituto Liberdade e
Cidadania teve como desafio acompanhar as transformações da nossa
sociedade, que convive com um permanente processo disruptivo e, ao
mesmo tempo, com carências de políticas públicas básicas. Em 2019
decidimos apostar na tecnologia como aliada principal para encurtar
distâncias e promover o aprendizado, levando formação e tornando
acessível o conhecimento aos nossos filiados em todas as regiões, nos
lugares mais distantes do nosso país.
A partir daí a Escola Nacional de Política do ILEC ganhou uma sua
plataforma de educação à distância. Em 2020 lançamos a plataforma
EAD ILEC usando a tecnologia como interface para promover a formação,
tendo como base três programas - #Elas, para apoiar e estimular a
participação da mulher na política, #Juventude, para conectar com
jovens e estimular a renovação política e #Pilares -, voltado para
lideranças políticas, gestores e filiados. Em dois anos, mais de 20
cursos foram ofertados gratuitamente pela nossa plataforma EAD ILEC,
além de outras formações realizadas com parceiros com o Todos pela
Educação e o Legisla Brasil.
2020 também foi o ano da pandemia que parou o mundo, trouxe o
isolamento social e acelerou o processo de transformação digital em
todas as áreas. Já conectado com o mundo digital, o Ilec adaptou-se
rapidamente aos tempos pandêmicos e passou a desenvolver suas
atividades on-line em parceria com o Mulher Democratas, a Juventude
Democratas, instituições internacionais como a Konrad Adenauer, e
apoiando o Diversidade Democratas, criado em 2021.
Em sintonia com as demandas da sociedade e do Democratas, o ILEC
buscou atualizar-se com uma nova marca, um novo site e ocupando
espaço em novas plataformas nas redes sociais como o Youtube, o flickr
e Linkdlin. O Ilec marcou presença nos debates no mundo digital com
webinares, reunindo especialistas e gestores para debater com nossos

