GESTÃO
PROGRESSISTA

ELEIÇÕES
E COVID

Palavra do Presidente
Em tempos de Covid-19, as plataformas digitais se
sobressaíram pela necessidade imperiosa de distanciamento
social. A transformação digital que já vivíamos foi fortemente
acelerada pelo uso massivo de reuniões online, comércio
eletrônico, streaming e outros serviços. Para o mundo que
sairá da pandemia, vamos levar esse aprendizado.
Na Fundação Milton Campos, nós também estamos nos
transformando para melhor atendermos nossos parceiros
na ponta. Essa edição da revista Gestão Progressista será
a primeira de uma nova diretriz de conteúdo estritamente
digital.
Nela, vamos debater o impacto que a Covid-19 terá nas
eleições de 2020 e na vida dos gestores municipais diante
do cenário sanitário com suas consequências econômicas
e sociais.
Esperamos que esse conteúdo traga inspiração para quem
vê na boa política o caminho para melhorar o nosso país,
sem nunca esquecer do custo humano que esse vírus terrível
trouxe para todos. Boa leitura.

Covatti Filho

Presidente da Fundação Milton Campos

Introdução
O Estado Brasileiro tinha um grande problema para resolver
assim que o mundo soube que passava por uma pandemia: o
que fazer com as eleições municipais previstas para outubro?
O Congresso Nacional e o Tribunal Superior Eleitoral se
debruçaram sobre possíveis soluções e a resposta resultante
foi o adiamento para novembro. Restam muitas dúvidas
sobre como será feita, na prática, a votação presencial.
O TSE ainda irá disciplinar métodos e protocolos necessários
para garantir a segurança sanitária dos eleitores. Os leitores
digitais biométricos para aferição da identidade não serão
mais usados para se evitar contágio pelo coronavírus, já que
dependem do contato com os dedos. Teremos a experiência
dos Estados Unidos (que farão uma eleição presidencial no
dia 3 de novembro) para avaliar procedimentos adotados
lá que funcionaram ou não.
O fato é que, no Brasil, teremos o primeiro turno no dia
15 e segundo turno dia 29 de novembro (veja o novo
calendário no final desse documento). A possibilidade de
termos convenções virtuais obriga os partidos a adotarem
procedimentos especiais. Pode ser uma nova cultura que
esteja sendo criada para eleições futuras.
O Progressistas e a Fundação Milton Campos têm se
adaptado a esse novo momento. Os cursos de capacitação
voltados às eleições tem sido realizados nas redes sociais
do movimento Mulheres Progressistas. Se já era preciso
se inserir no mundo digital para se conectar aos eleitores,
durante o isolamento social isso será imprescindível.

As eleições desse ano seriam uma novidade em si mesmas
já antes da pandemia. Por toda atenção levantada em 2018
sobre a produção e organização de fake news e dos disparos
em massa em aplicativos de mensagem, a fiscalização sobre
essas práticas será, agora, redobrada e poderá complicar
ou mesmo inviabilizar campanhas nos tribunais eleitorais.
Os olhos estarão voltados aos financiadores da produção
de conteúdos e sua disseminação. Aos poucos, a Justiça
Eleitoral baliza as formas de utilização das ferramentas
digitais.
As próprias plataformas como Facebook e Twitter, estão mais
rigorosas com suas políticas de uso. Nesse ano, postagens
e contas foram apagadas por disseminar informações
falsas e é cada vez mais explícita a identificação da fonte
pagadora de posts pagos, impulsionados. Foram medidas
tomadas depois das empresas terem sido acusadas de
serem coniventes sobre a disseminação de fake news, não
apenas nos Estados Unidos mas, também, no Brasil. E,
claro, terem sofrido consequências financeiras por isso
como o pagamento de multas e o boicote de empresasanunciantes.
Com o início da campanha é impossível para os candidatos
ignorarem os efeitos da Covid-19, seja por motivos de
saúde ou pela consequência sócio-econômica nas contas
dos municípios. Os eleitores estarão de olho nos melhores
projetos para sairmos dessa crise e nos adaptarmos a
situações semelhantes que apareçam no futuro com
prefeituras mais eficientes e vereadores mais vigilantes.

Calendário Eleitoral
1º Turno em 15/11
2º Turno em 29/11
O Congresso Nacional fez alteração das datas em função
do combate à COVID-19. A matéria foi aprovada por meio
de Proposta de Emenda à Constituição

Confira as novas datas na tabela abaixo.

* Demais prazos que tinham como base a data do pleito serão computados com a nova data.
** Poderão ser feitas de forma virtual

Comprometimento do Progressistas
com os candidatos
Ciro Nogueira, Presidente do Progressistas
Senador / Piauí
A pandemia mudou nosso dia-a-dia, a forma de nos
relacionarmos e também as eleições deste ano. O
Progressistas tem agido para minimizar os riscos aos
brasileiros durante o pleito, sempre priorizando a saúde
dos eleitores, dos candidatos e das equipes de servidores,
mesários e fiscais.
Sabemos que os desafios impostos pela pandemia não
se limitam ao dia da votação. Por isso, temos realizado
cursos e palestras virtuais para auxiliar candidatos e suas
equipes neste novo cenário, incentivando a mobilização
dos eleitores por meio das redes sociais, com menos
aglomerações nas campanhas de rua. Estamos unidos e
empenhados para sairmos vitoriosos dessas eleições e
construirmos um Brasil cada vez mais Progressista.

Parceria de prefeitos com governos
estaduais para vencer a crise
João Leão, vice-governador da Bahia
O governo do estado trabalha em conjunto com todas as
cidades baianas promovendo uma gestão progressista
resultando em controles significativos do avanço do
coronavírus na Bahia. Nossas ações uniram esforços públicos
e privados no enfrentamento da pandemia provocada
pela Covid-19. Apesar dos impactos da crise sanitária, a
economia baiana se movimentou positivamente. Investimos
em novos leitos de acolhimento em todo estado e, de mãos
dadas com os 417 municípios baianos caminhamos para
salvarmos o máximo de vidas possíveis. Nossa gestão
progressista visa o bem maior, vidas humanas.

Desafios sanitários para
realizar as eleições
Hiran Gonçalves, deputado federal

A saúde está diante do maior desafio da história recente.
Na Câmara, fui o deputado que mais relatou leis para
aliviar os efeitos da pandemia e ajudei na liberação de
R$ 2 bilhões para a Fiocruz produzir a vacina contra a
Covid-19. Mesmo com todos os desafios, é preciso garantir
a democracia. Assim, aprovamos o adiamento das eleições
para 15 novembro. Defendo que o debate político deve
acontecer utilizando as novas ferramentas tecnológicas e
a Justiça Eleitoral precisa garantir a realização da eleição
com todos os protocolos de biossegurança. Afinal, saúde
é dever do Estado e o voto é um direito do cidadão.

Como os prefeitos poderão sair da crise
econômica?
Luis Carlos Heinze, senador / Rio Grande do Sul

Temos um grande desafio no pós-pandemia em nossos
municípios. Superar com urgência a crise financeira será
um esforço de todos: empresários, lideranças, gestores e
agentes públicos.
Uma das alternativas é o incentivo às micro e pequenas
empresas com consultorias, atuando na desburocratização
e melhoria do ambiente de negócios.
Outro ponto que temos que ficar atentos é a austeridade
com as contas públicas. É preciso investir em transparência
e fazer com que os recursos cheguem ao destino. A boa
administração do erário é uma obrigação.
Não podemos esquecer do potencial turístico de nossos
municípios que deve ser explorado mais do que nunca.

Retomada da educação
Daniella Ribeiro, Líder do Progressistas no Senado Federal
Senadora / Paraíba

Antes da retomada das aulas presenciais, é preciso observar
experiências de outros países, como também considerar
estudos feitos por especialistas em saúde. Na Paraíba, a
retomada da educação divide opiniões. No início de agosto,
tive reunião com representantes de escolas privadas que
afirmam que estão adotando protocolos para receber os
estudantes. Por outro lado, os governos municipal e estadual
ainda não apontam para o retorno seguro. Em meio a tudo
isso, observamos o comprometimento no rendimento escolar
em que há um abismo social entre os estudantes. Nem
todos têm internet, computador e um ambiente adequado
em casa para assistir aulas e realizar suas atividades.

Compromisso com a população
ribeirinha acreana
Mailza Gomes, senadora / Acre

Tenho enorme responsabilidade na garantia dos direitos
e bem-estar das comunidades ribeirinhas do Acre. Apoio
a Federação de Pescadores do Acre e suas colônias nos
municípios e um dos resultados que me emocionam foi a
liberação de uma Unidade Básica de Saúde Fluvial (UBSF)
para ribeirinhos do Juruá.
Os saberes tradicionais valem tanto quanto os técnicos
quando lutamos em prol de causas e vidas.
Já enviei mais de R$ 31 milhões para a saúde no Acre e
combate ao coronavírus e também destinei mais de R$ 38
milhões em emendas. Uma grande conquista, mas ainda
temos muito a contribuir. Sou uma senadora municipalista,
apoio os prefeitos e acredito no Acre do progresso!

Emprego no pós-pandemia
Arthur Lira, Líder do Progressistas na Câmara dos Deputados
Deputado federal / Alagoas

Trabalhamos para que a retomada da economia seja rápida e
os empregos voltem a ser criados, de forma célere. Ajudamos
no diálogo entre Planalto e Congresso para a aprovação
de crédito a micro e pequenas empresas. São mais de R$
5 bilhões que precisam chegar na ponta para garantir os
empregos de hoje e dar confiança para o empresário voltar
a investir e contratar.
Defendo um olhar especial para o turismo, um dos principais
caminhos para a geração de empregos e renda no período
pós-pandemia. É preciso investir R$ 15 bilhões em
infraestrutura turística, um tipo de política que dá retorno
rápido desde aos hotéis e restaurantes, a até aos artesãos
e pequenos produtores.

Simplificar para crescer
Aguinaldo Ribeiro, Líder da Maioria da Câmara
dos Deputados - deputado federal / Paraíba

A PEC 45 promove uma enorme simplificação do sistema
tributário brasileiro, substituindo cinco tributos
extremamente complexos (PIS, Cofins, IPI, ICMS e ISS) por
um único Imposto.
O principal efeito dessa simplificação é a eliminação de
grande parte das obrigações acessórias e a implementação
de uma legislação simples, clara e segura.
Com isso, teremos um sistema tributário que reduzirá o custo
Brasil, trazendo segurança e previsibilidade ao ambiente
de negócios. Afinal, o objetivo da reforma tributária é
simplificar para que a economia possa crescer mais e,
principalmente, para melhorar de forma significativa a
qualidade de vida de todos os brasileiros.

Desafios municipais para o turismo
Fernando Monteiro, deputado federal / Pernambuco

O turismo é a grande vocação de Pernambuco. Nós, mais do
que todos, amargamos o prejuízo com a queda no setor e
com o segmento de eventos totalmente paralisado. Mesmo
com a retomada dos serviços, sabemos que a cadeia do
turismo é a que mais vai demorar para ressurgir. Agora,
precisamos apostar no que temos de positivo. Pernambuco,
por exemplo, tem roteiros riquíssimos de turismo interno,
que vão do Litoral ao Sertão, da praia ao rural. Também
estamos próximos de outras capitais do Nordeste, o que
favorece viajar de carro. Assim, neste primeiro momento,
devemos investir para que os pernambucanos conheçam
mais o estado e convidar os estados vizinhos a estarem
conosco também.

Conhecimento e políticas de
redução de pobreza
Ângela Amin, deputada federal / Santa Catarina

O Estado busca prover justiça social por meio das políticas
públicas que implanta. Dentre essas, estão aquelas
destinadas à redução da pobreza. Na Câmara Federal, faço
parte da Frente Parlamentar Mista em defesa da Renda
Básica para encontrar uma saída. Não existe caminho
fácil, as contas do Estado precisam fechar no fim do mês.
Que tenhamos maturidade para estabelecer prioridades,
sobretudo, por meio de oportunidades educacionais melhor
distribuídas, porque na sociedade do conhecimento, isso
tende a aumentar as possibilidades de uma vida justa.

O que se espera de um prefeito
na pandemia?
Luis Fernando Ramos Faria, tesoureiro da FMC

Os prefeitos que assumem em 2021 viverão os maiores
desafios que seus gabinetes já tiveram. Para lidar com
a crise sanitária combinada com os efeitos econômicos
catastróficos, os gestores terão que ser agregadores de
esforços. Serem capazes de dialogar com diferentes setores
da sociedade, formar parcerias com atores importantes da
economia, ter canal aberto com governo estadual e federal.
No meu entender, haverá pouca chance de sucesso para
soluções mágicas apresentadas em campanhas.
O tamanho do desafio estará posto pela realidade que já
estamos vivendo. Diminuir o problema não trará soluções
mais fáceis. Por isso, o eleitor estará atento a quem lhe
parecer com a maior capacidade de ser o líder de um esforço
que não será somente dele mas de todos nós, brasileiros.
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