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MANIFESTO BRASIL 2022 
 

 

Em 2022, o Brasil celebrará 200 anos de sua Independência. 
Faltando uma década para esse importante evento, perguntamos: que País 
é este em que vivemos? Que Brasil queremos nos 200 anos de nossa 
emancipação? 

O Brasil em que hoje vivemos decepciona pela condição de 
seu povo e pela ausência de valores em sua sociedade. Vivemos em um 
país de desigualdades, de violência crescente, de colapso das instituições, 
de mentiras, de desrespeito à coisa pública e à condição humana. 
Vivemos, sobretudo, em um Brasil onde vigora um discurso hipócrita para 
perpetuar uma série de males que afastam os brasileiros da civilidade e do 
desenvolvimento. 

Alcançamos a independência política em 1822. Crescemos no 
século XX, e hoje estamos entre as grandes economias do globo. Nas 
últimas décadas, tivemos significativos ganhos sociais. Continuamos, 
porém, uma nação de desigualdades, com milhões de miseráveis e graves 
problemas sociais. Nossa Economia, apesar de pujante, dá sinais de 
fraqueza por deficiências estruturais e gerenciais. Na Política, os grilhões 
que nos mantinham colônia continuam a fazer de 200 milhões de 
brasileiros prisioneiros de um sistema político atrasado, clientelista, 
corrupto e cada vez com menos legitimidade. 

Duzentos anos depois de nossa Independência, permanecemos 
na adolescência política, e nossa sociedade ainda não amadureceu o 
suficiente para ser chamada de civilização. Quem é responsável por isso? 
Nós mesmos. E cabe a nós mudar esse quadro. 
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Estamos cansados... 

Estamos cansados da desordem institucional, que faz com que 
a maior parte da população não tenha confiança em seus governantes, na 
classe política, nos agentes públicos, e na própria Justiça. 

Estamos cansados de ver pessoas se candidatando a cargos 
públicos para escapar de julgamentos e punições ou simplesmente para 
conseguir uma oportunidade para se locupletar e usar o dinheiro público 
para seus interesses privados. 

Estamos cansados de uma sociedade sem heróis, onde as 
crianças veem a falta de estudo, o “jeitinho” e a corrupção como melhores 
caminhos para se alcançar o sucesso, em detrimento do esforço pessoal, 
do trabalho e do respeito às leis. 

Estamos cansados de um Brasil onde criminosos viram heróis e 
policiais são executados diariamente no combate a monstros que 
permanecem impunes. 

Estamos cansados de um Estado que desarma o cidadão, mas 
não garante sua segurança, enquanto os delinquentes dispõem de 
liberdade de ação e de armas cada vez mais poderosas. 

Estamos cansados do discurso segundo o qual “o crescimento 
da violência é somente um problema de Educação” e não de Segurança 
Pública. 

Estamos cansados do mau uso do “social” como justificativa 
para que o Estado interfira na vida privada e na propriedade dos cidadãos, 
transformando a máquina pública em uma casa de benefícios, produtora 
de privilégios para uma elite que alcançou o poder. 

Estamos cansados de um País em que milhões são feitos reféns 
do assistencialismo do Estado e trocam seu voto por bolsas e programas 
que geram uma relação de eterna dependência, sem perspectivas para sua 
emancipação econômica e social. 

Estamos cansados de altos encargos sociais e tributários, nos 
quais quase um terço dos salários e metade do preço de produtos e 
serviços vai para o Estado, muitas vezes se perdendo pela corrupção e pela 
incompetência de administrar a coisa pública. 

Estamos cansados de pagar impostos sem a devida 
contraprestação de serviços por parte do Estado e de ver a arrecadação 
pública sendo desperdiçada ou desviada para atender a fins escusos. 
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Estamos cansados de um Governo em que não se planeja e no 
qual questões de Estado simplesmente dão lugar a interesses imediatos de 
partidos ou de grupos “politiqueiros”, perdendo-se grandes oportunidades 
de desenvolvimento e progresso. 

Estamos cansados de um Estado sem controle, onde o dinheiro 
público é gasto de maneira irresponsável, muitas vezes criminosa e outras 
tantas para atender a interesses de grupos “politiqueiros” de uns poucos 
em detrimento da coletividade. 

Estamos cansados de um Estado que não valoriza os seus 
funcionários, desprestigia o concurso público e o mérito e desmerece 
servidores efetivos e concursados em prol de apaniguados que ocupam 
cargos por indicações de amigos e amantes de dirigentes. 

Estamos cansados de um Estado no qual o patrimônio público 
é considerado coisa de ninguém, e apropriado indevidamente por pessoas 
dentro do próprio Estado ou a elas associados para fins privados. 

Estamos cansados de um Estado que não dá valor a suas Forças 
Armadas, que as desvirtua de sua missão constitucional de defesa da Pátria 
e de garantia dos Poderes Constitucionais. 

Estamos cansados de um Estado de índole ditatorial, 
intervencionista e controlador, corrupto e clientelista, onde a razão cede 
lugar à ilusão que condena o empreendedorismo, pune a livre iniciativa e 
trata a vontade de melhorar pelo próprio esforço como algo ruim e 
nefasto. 

Estamos cansados... 

E não é este o Brasil que queremos em 2022... 

Queremos um Novo Brasil em 2022! 
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Em 2022, em nosso Brasil... 

Queremos um país mais igualitário, no qual homens e 
mulheres sejam valorizados pelos seus méritos e experiência, e não por 
seus vínculos com pessoas ou organizações. 

Queremos um país onde os indivíduos possam crescer e 
vencer pela força de seu trabalho e empenho, sem depender de 
clientelismo e programas paternalistas.  

Queremos um país onde os valores de civilização e civilidade 
sejam propagados, onde crianças e jovens sejam ensinados sobre a 
importância do trabalho, da honestidade, do respeito aos outros e às suas 
diferenças, sobre a democracia e suas instituições. 

Queremos um país onde mulheres e homens sejam educados e 
formados como cidadãos responsáveis e comprometidos com a 
coletividade e com o interesse público. 

Queremos um país onde a Educação básica de qualidade seja 
oferecida a todos indistintamente, onde escolas tenham estrutura para 
acolher os alunos em tempo integral, e onde professores sejam bem 
remunerados e respeitados. 

Queremos um Estado que ajude aqueles que precisam de 
ajuda e que não atrapalhe os que dela não necessitem. 

Queremos um Estado que não dificulte a existência daqueles 
que queiram se desenvolver e viver sem depender do Poder Público. 

Queremos um Estado onde as receitas públicas sejam 
empregadas para escolas, hospitais e obras de infraestrutura, e não para a 
construção de estádios. 

Queremos um Estado que seja pequeno onde deva ser 
pequeno e grande onde precise ser grande. 

Queremos um Estado que promova a segurança do cidadão de 
maneira efetiva e garanta a paz social. 

Queremos um Estado com instituições fortes e impessoais, 
onde o respeito a valores democráticos e a defesa dos direitos 
fundamentais sejam princípios inquestionáveis. 

Queremos uma sociedade livre e segura, na qual o indivíduo 
possa pensar diferente e discordar das posições políticas e ideológicas 
daqueles que veem no domínio da vida pelo Estado a única alternativa 
para uma nação.  
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Queremos uma sociedade livre e segura, na qual o indivíduo 
não tenha a vida controlada por um Estado intervencionista. 

Queremos uma sociedade livre e segura, na qual o cidadão de 
bem não viva acuado pela criminalidade e em que o Estado garanta aos 
indivíduos a paz e a segurança necessárias para a ordem o progresso. 

 

Por tudo isso, produzimos este Manifesto e propomos um 
novo Projeto de Brasil! 
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A NECESSIDADE DE MUDANÇA 
 

As pessoas de bem, nos mais distantes lugares do País, estão 
cansadas das mazelas que assolam o Brasil e o povo brasileiro às vésperas 
dos 200 anos de sua Independência. 

Nas ruas, o grito de milhões se fez ouvir. Brasileiros e 
brasileiras de diferentes idades, religiões, classes sociais e convicções 
políticas se uniram clamando por mudança. 

Nós que escrevemos este Manifesto também queremos 
mudança! Estamos convictos de que o Brasil precisa passar por profundas 
transformações estruturais no campo político e econômico, transformações 
estas que culminaram em outras de caráter social e cultural. 

Constatamos que o modelo político brasileiro está 
suficientemente desgastado e prestes a entrar em colapso. A crise da 
legitimidade política foi evidenciada nos protestos em cidades grandes e 
pequenas de todo o Brasil. 

Políticos perderam a representatividade. Instituições são 
questionadas. E mesmo a forma de governo parece não se adequar mais à 
realidade atual. 

Nós, com este Manifesto, trazemos uma reflexão sobre a 
necessidade de uma profunda transformação política no Brasil. 
Defendemos que ideias e valores republicanos substituam pessoas e 
interesses particulares nas relações políticas no País. 

Junto com as mudanças políticas e institucionais, reformas de 
base devem ser feitas na Economia brasileira, tornando-a mais moderna, 
dinâmica e robusta para fazer frente às crises internacionais e às 
necessidades de desenvolvimento, ordem e progresso, tornando o Brasil 
uma grande nação. 

Propomos neste Manifesto algumas reformas. Destacamos as 
transformações essenciais nas estruturas do Estado e da Política, do Poder 
Público e da Economia, das relações entre os setores público e privado. 
Propomos uma perspectiva diferente para a Educação e para a Segurança 
Pública. Defendemos mudanças sociais e culturais. 

Certamente, este Manifesto não pretende esgotar os temas que 
carecem de especial atenção dos brasileiros. Muitos assuntos, como 
previdência e assistência social, saúde pública, meio ambiente e relações 
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exteriores, ainda devem ser discutidos para construir o novo Brasil que 
ansiamos para 2022. Nesse sentido, este Manifesto é apenas um primeiro 
passo... 

Convidamos todos aqueles que pensam como nós a trazerem 
suas contribuições ao debate em torno do Manifesto. Quanto mais 
contribuições tivermos, mais elementos teremos para construir um projeto 
de Brasil. 

O Brasil de amanhã será construído hoje, por nós. Nossa 
geração já está em dívida com as gerações futuras. Nossa geração precisa 
fazer algo, assim como fizeram nossos pais e avós. 

Apresentamos, assim, este Manifesto, com nossas reflexões 
sobre temas que acreditamos ser da mais alta relevância para promover 
mudanças em nosso País. Que outros possam se juntar a nós e que 
façamos do Brasil um país mais justo e grandioso. 

Não aceitamos mais a inércia. Não admitimos mais a 
estagnação.  

Seguem, pois, nossas propostas para um Brasil maior. 
Esperamos que este seja apenas o começo... 
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PROPOSTAS PARA UM NOVO BRASIL 
 

Mudança nas Estruturas Políticas 

O atual modelo político-institucional brasileiro estagnou-se. A 
constatação, feita em dezembro de 2012, logo nos primeiros debates sobre 
este Manifesto, foi confirmada pelo grito das ruas em junho de 2013. Fica 
evidente que o País necessita de significativas transformações no campo 
político, transformações essas que reflitam as mudanças econômicas e 
sociais das últimas décadas. 

Ao discutir o futuro político do Brasil, os brasileiros devem ter 
a coragem de pensar alto, de identificar as causas de nossos problemas e 
de propor grandes mudanças. Qualquer mudança que não seja 
suficientemente profunda, que não transforme as estruturas do sistema de 
governo, pode acabar culminando em um estupendo fracasso. 

Grandes democracias têm como alicerces um Parlamento forte 
e responsável, um Poder Executivo que preste contas permanentemente 
por seus atos, e, ainda, estruturas políticas em que partidos realmente 
representem ideias e o cidadão se veja legitimamente representado. O 
único sistema de governo em que isso é realmente possível é o 
parlamentarista, no qual os governos perduram enquanto tiverem a 
confiança da população. 

No Parlamentarismo, o eleitor não fornece uma carta branca 
ao governante para que este faça o que bem entender ao longo de um 
mandato sem chance de reavaliação. Ademais, nesse modelo, os Poderes 
precisam estar verdadeiramente em sintonia para garantir a 
governabilidade. Afinal, o Executivo atua sob a orientação e o controle do 
Parlamento que, por sua vez, recebe um mandato direto do povo, o titular 
do poder em uma democracia. 

Passa da hora de se discutir no Brasil se o Parlamentarismo não 
pode ser a alternativa mais eficiente e eficaz a um regime presidencialista 
desgastado pela corrupção, pelo clientelismo, pela falta de 
responsabilidade por seus atos e pela dificuldade absoluta de governar em 
nome de interesses maiores. O Presidencialismo no Brasil já se mostrou 
ineficiente e vulnerável a crises de governabilidade. 

No Brasil de 2022, a opção de um sistema parlamentarista 
deve ser considerada. O País já viveu por décadas sob esse modelo com 
inquestionável estabilidade. 
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Revitalização dos Poderes 

Nas modernas democracias, todo poder emana do povo, que o 
exerce por meio de representantes eleitos. Na estrutura do Estado, é 
fundamental que os Poderes constituídos, o Legislativo, o Executivo e o 
Judiciário, atuem de maneira independente e harmônica, cada um 
exercendo o papel que lhes é atribuído pela Constituição em prol da 
ordem e do progresso da sociedade. Fundamental, portanto, que as 
instituições sejam fortalecidas e não haja desvio de competências entre os 
Poderes no Estado. 

O Estado brasileiro necessita fortalecer suas instituições. A 
harmonia e a independência entre os Poderes devem ser garantidas. O 
equilíbrio entre os Poderes contribui para instituições fortes que não 
fiquem reféns do prazer de alguns poucos em detrimento da maioria. 
Nesse sentido, de grande importância são mecanismos mais precisos de 
controle e fiscalização, que permitam a governabilidade baseada na 
vigilância de um Poder sobre o outro.  

 

Poder Legislativo e Reforma Política 

O principal Poder nas grandes democracias é o Legislativo. 
Afinal, é no Parlamento que se encontram legitimamente representados os 
mais distintos segmentos da sociedade. Atualmente, são três as funções 
essenciais do Poder Legislativo: legislar, aprovar o orçamento e controlar e 
fiscalizar a Administração Pública. No Brasil, esse cenário é distinto e o 
Parlamento se apresenta como o mais frágil dos Poderes. 

Fundamental é, portanto, que o Legislativo no Brasil tenha suas 
funções precípuas recuperadas. Não é aceitável que o Executivo e o 
Judiciário legislem, que o Legislativo não fiscalize e que o Congresso 
Nacional seja um simples carimbador das leis e do orçamento propostos 
pelo Executivo. 

A prerrogativa fiscalizadora do Parlamento deve ser fortalecida 
por mecanismos mais eficientes e eficazes de controle. Ademais, a 
atribuição legiferante não é competência do Poder Executivo, muito 
menos do Judiciário. É do Congresso Nacional que devem provir as leis 
que regulamentem a sociedade brasileira. 

Claro que os parlamentares também devem ser fiscalizados e 
controlados, respondendo por seus atos civil, penal, administrativa e, 
ainda, politicamente. A imunidade parlamentar deve ser usada somente 
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para a atuação política do parlamentar, ou seja, na defesa dos ideais pelos 
quais ele foi eleito. Essa imunidade não deve alcançar os crimes comuns. 

O foro privilegiado, por sua vez, deverá ser utilizado apenas 
para delitos de caráter político. Para crimes comuns, os políticos devem 
responder às instâncias que julguem todos os cidadãos. Verdadeiramente, 
por se tratarem de homens públicos, suas responsabilidades são maiores e, 
portanto, condições especiais, como celeridade e rigidez, devem lhes ser 
impostas, impedindo que esses réus utilizem seu poder político ou 
econômico para interferir no julgamento. Do homem público deve ser 
cobrado mais que do cidadão em termos de responsabilidade por sua 
conduta. 

A Política no Brasil é mal vista pela população devido ao mau 
uso que dela é feito. Em sociedades civilizadas, é a Política o instrumento 
legítimo por meio do qual o cidadão defende os seus pontos de vista e 
seus ideais. Na democracia indireta, efetivamente a única possibilidade de 
organização política de um Estado das dimensões do Brasil, isso ocorre, 
principalmente, por meio de representantes eleitos.  

Não obstante, maus políticos usam Política para defender seus 
interesses particulares, e preferem esquecer e ignorar as razões de sua 
escolha por seus eleitores. Conchavos, trocas de favores, compras de 
votos, desvios de verba, corrupção, impunidade e abuso de poder são 
muitas das expressões associadas à Política no Brasil. Isso acontece porque 
os ideais e valores que deveriam ser a razão da Política são deixados de 
lado e, no lugar de defendê-los, muitos políticos oferecem cargos, cestas 
básicas, dentaduras, etc. 

O atual sistema político brasileiro é anacrônico, clientelista e 
prejudica o desenvolvimento da cultura democrática. A maioria dos 
partidos políticos perdeu a legitimidade e não representa mais os eleitores. 
Uma ampla reforma política faz-se necessária. 

Aspecto fundamental da reforma política é o voto distrital. 
Com a divisão do País em distritos, distribuídos pelo número de eleitores 
ali residentes, põe-se fim ao critério da proporcionalidade que, de fato 
gera desigualdade. 

Inaceitável que haja deputados eleitos com 50 mil votos em 
algumas regiões do Brasil enquanto outros necessitem da aquiescência de 
500 mil eleitores para ocuparem uma cadeira no Parlamento. De fato, o 
sistema atual mostra-se tão deficiente e inadequado que há mesmo o caso 
de deputados que chegam à Câmara Federal com menos de mil votos, pois 
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pegam carona em fenômenos eleitorais que alcançam estupendas 
votações. 

Com o voto distrital, a eleição dos deputados passa a ser 
majoritária (como já acontece com governadores, senadores e com o 
Presidente da República). O candidato tem que estar mais próximo e 
diretamente ligado àqueles que o elegem e para os quais deve prestar 
contas.  

Em um sistema distrital, o candidato, ao contrário do que 
ocorre atualmente, não precisa se deslocar dentro de um Estado inteiro em 
campanha. Sua campanha ocorre no âmbito do distrito, em uma área bem 
menor que lhe permite o contato direto com o eleitor e a redução das 
despesas de campanha.  

No Brasil de 2022, o Poder Legislativo deve atuar em nome do 
povo e exercer, de maneira efetiva suas funções de legislar, fiscalizar e 
aprovar o orçamento. O País terá passado por uma Reforma Política que 
faça com que as ideias vençam o dinheiro e os favores. A Política será o 
embate de ideias por homens e mulheres interessados em fazer um país 
melhor. 

 

Poder Executivo, Serviço Público e Burocracia Estatal 

Nas democracias, presidencialistas ou parlamentaristas, o 
Poder Executivo deve administrar a máquina pública de acordo com as 
normas aprovadas pelo Parlamento e em prol da sociedade como um 
todo. A administração pública deve ser enxuta, estruturada de modo a não 
funcionar como um grande cabide de empregos, e valer-se por princípios 
como a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a transparência e a 
publicidade, a eficiência e a responsabilidade. 

Durante grande parte da história brasileira, o Estado foi uma 
extensão dos interesses privados dos poderosos. É fato que o País 
caminhou muito nas últimas décadas. Porém, apesar dos êxitos, ainda há 
muito a se fazer. O Estado brasileiro permanece refém de práticas 
deletérias que transformam sua burocracia em um tentáculo de domínio 
do privado sobre o público. 

Cargos de confiança pululam nos poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário e são, muitas vezes, ocupados por pessoas mais 
interessadas em manter privilégios e ganhos pessoais do que se portar 
como verdadeiros servidores públicos.  
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O serviço público deve cumprir a sua função: servir ao 
público. Deve ser desvinculado de interesses privados. E os ocupantes de 
cargos públicos devem ser incentivados e fiscalizados na sua função 
precípua de trabalhar pelo Estado para o povo brasileiro. 

No serviço público, os cargos de confiança devem ser 
reduzidos a patamares realmente necessários à condução de programas de 
governo. É fundamental que, nas nomeações para cargos de confiança, 
conste o responsável pela indicação, para que toda a sociedade saiba a 
quem responsabilizar na eventual ocasião de mau uso daquele cargo. 

No Brasil de 2022, o Poder Executivo será eficiente e não se 
admitirá que a máquina estatal seja utilizada para atender a interesses 
particulares e eleitoreiros. O Estado será forte onde deve ser forte, mas 
deixará à iniciativa privada a condução do desenvolvimento, sem interferir 
na individualidade dos cidadãos. E o serviço público será ocupado 
majoritariamente por servidores concursados, comprometidos com o 
interesse público. 

 

Poder Judiciário 

O Poder Judiciário é essencial ao funcionamento do Estado. 
Deve ser independente, não sofrer pressões e limitações descabidas por 
outros Poderes. Também deve atuar de modo célere, diminuindo o tempo 
de resposta entre o litígio e a sua solução. A prestação jurisdicional 
necessita se adequar às novas tecnologias e técnicas que acelerem a 
solução de uma controvérsia. 

A independência do Poder Judiciário tem que ser resguardada 
a todo custo, já que a Justiça é a balizadora de todas as atividades da vida 
moderna. Se a Justiça não funciona, as relações sociais ficam deterioradas.  

Não se pode exigir eficiência quando não há sansões para 
aqueles que atrasam deliberadamente a atuação da Justiça ou aqueles que 
a aplicam de maneira errada e parcial. É necessário que o processo legal 
seja fiscalizado e que esta fiscalização possa levar a real punição àqueles 
que obstruam a Justiça. Juízes, advogados e promotores devem responder 
pela celeridade e eficiência nos processos. O Brasil não pode conviver 
com posicionamentos corporativos que beneficiem práticas ruins por parte 
de quem deveria administrar e zelar pela boa Justiça. 

O mundo adentrou em um tempo no qual há a percepção 
equivocada de que a vivência e o caminhar da idade significa ineficiência. 
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A experiência das pessoas idosas é desconsiderada e até ironizada por 
uma sociedade que privilegia somente o novo. A sociedade não pode ficar 
sem o novo, o inovador. Porém, também não podemos passar sem a 
vivência, a ponderação e o equilíbrio dos mais velhos. Um Poder 
Judiciário sem bom senso, sem vivência, sem a prudência necessária para 
analisar o fato da vida que deve ser julgado está fadado a cometer 
injustiças. 

Por isso, a seleção dos magistrados necessita, além do 
conhecimento acadêmico, mesclar a experiência na área de atuação. A 
falta de experiência pode resultar em decisões equivocadas e descoladas 
da realidade.  

Concursos públicos são o melhor método de seleção. Deve-se, 
porém, exigir idade mínima e experiência efetiva na área de competência 
do magistrado. O mesmo se aplica para os membros do Ministério 
Público. 

No Brasil de 2022, a Justiça será independente, célere e 
efetiva. Magistrados e membros do Ministério Público serão escolhidos 
com base em seu mérito acadêmico e intelectual, e também em sua 
experiência de vida. 

 

Orçamento Público Impositivo 

Nas modernas democracias, compete ao Poder Legislativo 
avaliar e aprovar o orçamento proposto pelo Executivo. E esse orçamento 
necessita ser impositivo, para que a função do Parlamento não seja fictícia. 

O orçamento impositivo deve prever quais são as despesas 
discricionárias que podem ser disponibilizadas pelo Chefe de Governo 
para o alcance dos objetivos propostos em seu Programa, 
independentemente do Legislativo. Deve, ainda, estabelecer quais 
despesas são obrigatórias e que não possam ser disponibilizadas de forma 
discricionária e sem a autorização expressa do Parlamento. 
Contingenciamentos e alterações de despesas não podem ser realizados 
sem a participação do Legislativo. 

É fundamental que o Legislativo tenha sua parcela de 
responsabilidade sobre a execução do orçamento e que sejam previstas 
sanções tanto para o Executivo por desrespeitar as imposições 
orçamentárias, quanto ao Legislativo por não aprovar o orçamento ou suas 
eventuais alterações em tempo adequado para sua execução. 



14 
 

 
www.manifestobrasil2022.org – manifestobrasil2022@gmail.com 

Divulgue o Manifesto Brasil 2022! 
Junte-se a nós por um novo Brasil! 

 

Apesar da importância das instâncias governamentais no 
controle das despesas orçamentárias, a sociedade precisa mostrar-se mais 
efetiva em fiscalizar os gastos e investimentos realizados com o seus 
impostos. Cabe ao cidadão, individualmente ou de maneira organizada, 
cobrar de seus representantes a realização de ações que melhorem 
efetivamente a vida da população. Para isso, a linguagem orçamentária 
deve ser clara, permitindo a todo cidadão entender a aplicação do 
dinheiro público e fiscalizar o seu cumprimento. 

No Brasil de 2022, o Poder Legislativo e o Poder Executivo 
farão com que o orçamento público possa ser transparente para todos os 
brasileiros. E a sociedade será instada a fiscalizar e controlar de perto os 
gastos públicos. 

 

Educação 

O primeiro passo para um novo Brasil envolve reformas 
profundas na Educação. No atual estágio de desenvolvimento em que o 
Brasil se encontra, o Estado deve se preocupar com a educação de base 
universal, integral e de qualidade e com a boa-remuneração e alta 
qualificação dos professores.  

Educação básica de qualidade é essencial para transformar o 
Brasil em uma grande nação. Certamente, a responsabilidade pela 
formação do caráter de uma pessoa não é da escola, mas sim da família. 
Entretanto, cidadãos são formados desde o ensino fundamental. Ensino 
fundamental é, portanto, prioridade no novo Brasil.  

No Brasil de 2022, as crianças serão atendidas em um sistema 
de ensino universal, estarão na escola em período integral e ali terão uma 
formação ampla que envolva as ciências, as artes e a cultura, o civismo, 
noções de higiene, saúde e da importância do meio-ambiente para que, 
desde cedo, sejam formados cidadãos que venham a contribuir com a 
sociedade. 

O ensino profissionalizante também merece atenção especial 
para qualquer nação que queira ser grande. Nenhum país se faz somente 
de bacharéis. O Brasil precisa de pessoas que possam atuar em áreas tanto 
técnicas quanto gerenciais. O Estado deve incentivar e dar a opção de 
formação técnica no ensino médio e tecnológica no ensino superior para 
que todos possam encontrar uma opção que atenda tanto às suas 
capacidades quanto aos seus desejos. 
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No Brasil de 2022, o cidadão poderá optar por um ensino 
técnico e profissionalizante que lhe permita um emprego digno e que 
atenda a suas necessidades. 

O ensino superior merece atenção em qualquer país 
desenvolvido, sobretudo quando está associado a pesquisa e 
desenvolvimento. Universidades devem ser centros de inovação e 
produção de conhecimento.  

Universidades não devem ser vistas como fábricas de 
diplomas, que produzem autômatos de nível superior. Ao contrário, esses 
centros do saber devem produzir ideias, inovar e estar intimamente 
associadas aos segmentos produtivos da sociedade. Devem ser 
incentivadas parcerias entre as universidades e a indústria, o agronegócio 
e o setor de serviços. 

No Brasil de 2022, as universidades se mostrarão cada vez 
mais como centros de excelência, promovendo a pesquisa e o 
desenvolvimento, e serão incentivadas a estabelecer parcerias estratégicas 
com os setores produtivos. Deverão se tornar competitivas e capazes de 
figurar no rol das melhores instituições acadêmicas do planeta. 

É imprescindível que o acesso à educação superior seja por 
mérito e que o Estado garanta que os estudantes de todas as origens e 
classes sociais possam disputar em igualdade de condições. O 
investimento em ensino fundamental, médio e profissionalizante, público, 
gratuito, e de qualidade, é a alternativa à ilusão das quotas, que colocam 
nas universidades pessoas que foram vítimas de uma base educacional 
deficiente e que serão vítimas dessa política de quotas tanto em sua vida 
acadêmica quanto profissional. Uma base educacional forte apagará a 
ilusão das cotas. 

No Brasil de 2022, a cor da pele, a origem social, o gênero, a 
orientação sexual, e a fé não serão os definidores de benefícios do Estado, 
seja na Educação, seja em outras áreas. 

O ensino superior público e gratuito é uma conquista do povo 
brasileiro que deve ser preservada. Precisa, entretanto, ser de excelência e 
formar profissionais qualificados. É importante, ademais, que aqueles que 
cursem universidades sob os auspícios do Estado (e, portanto, do conjunto 
da sociedade) forneçam à coletividade uma compensação por esse 
benefício. 

No Brasil de 2022, os que cursarem o ensino superior em 
instituições públicas dedicarão um ano, imediatamente após sua 
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formatura, ao atendimento aos necessitados, na forma de um serviço 
público social. Assim, terão a oportunidade de retribuir à sociedade os 
benefícios de uma educação de qualidade que lhes foi por ela financiada. 

Investimento na qualificação dos professores e no 
estabelecimento de um piso salarial digno para a categoria é outro aspecto 
essencial de um sistema educacional de qualidade. Não interessa em quão 
distante rincão do Brasil o professor se encontre; ele ou ela deve ser bem 
qualificado, muito bem remunerado e valorizado como alguém que é 
responsável pela formação de nosso bem mais precioso! 

No Brasil de 2022, professores terão uma contraprestação 
salarial digna, condições de trabalho adequadas, e serão respeitados como 
educadores e formadores das futuras gerações. 

 

Vida privada e liberdades individuais 

A proteção à intimidade é um direito fundamental do ser 
humano. O Estado não pode violar essa intimidade sob argumentos 
efêmeros. Para que isso aconteça, é necessário que haja um motivo de 
extrema gravidade, uma justificativa de absoluta necessidade. Em qualquer 
outro caso, a violação da intimidade do cidadão por agentes do Estado 
deve ser punida com o máximo rigor. Regimes que desprezam a 
intimidade de seus cidadãos ou tentam imiscuir-se nela acabam-se 
conduzindo ao totalitarismo. 

Não compete ao Estado interferir na vida privada dos cidadãos. 
Em democracias, é vedado ao Poder Público determinar o que cada 
indivíduo deve fazer, ou como deve trabalhar, estudar, viver, amar, 
sonhar, aspirar, desejar ou orar. O que adultos fazem consensualmente em 
ambiente privado não deve interessar ao Estado.  

A aceitação da diversidade e da individualidade (uma das 
grandes conquistas da democracia) deve ser vista como basilar para a 
relação do Estado com a sociedade, pois o Estado é uma das expressões da 
sociedade. Quando o Estado assume o papel de organizar a sociedade, no 
lugar desta assumir a organização do Estado, tem-se, na realidade, uma 
ditadura. 

Liberdade religiosa é fundamental em uma democracia. No 
Brasil, tem-se uma bela tradição de convivência pacífica entre distintas 
crenças e religiões e mesmo de sincretismo religioso. Esse é um traço 
marcante de nossa sociedade. O Estado brasileiro é laico, deve aceitar e 
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proteger a diversidade de cultos e não pode promover uma crença 
religiosa em detrimento de outra.  

O livre pensamento é também um dos fundamentos do regime 
democrático. Na democracia, é direito do cidadão expressar suas ideias e 
convicções e obrigação do Estado garantir que todos possam fazê-lo de 
forma pacífica e sem qualquer tipo de freio ideológico. O ser humano 
deve ser livre para pensar como bem entender e lhe deve ser garantido o 
direito de professar seu pensamento sem qualquer interferência estatal 
nesta liberdade. 

Também é essencial a aceitação da diversidade e o respeito à 
individualidade do outro. Inaceitável, no Estado democrático, qualquer 
forma de discriminação, seja por gênero, orientação sexual, cor da pele, 
origem social ou fé. Se há algo que não pode ser tolerado na democracia 
brasileira é a intolerância. 

No Brasil de 2022, não se cogitará qualquer forma de 
interferência do Estado nas escolhas e decisões pessoais dos brasileiros. A 
aceitação da diversidade e o respeito à individualidade serão norteadores 
da relação do Estado com a sociedade, uma vez que aquelas são aspectos 
fundamentais da democracia. 

 

Segurança Pública 

Um dos grandes flagelos que assolam nações em 
desenvolvimento é a falta de segurança, em especial de segurança pública. 
À insegurança estão associados fatores como a miséria, a desigualdade, a 
falta de perspectiva, a perda de valores tradicionais, e o descaso do Estado 
e da sociedade para com uma significativa parcela de pessoas que acabam 
excluídas dos benefícios do desenvolvimento. 

Nos últimos anos, o Brasil tem avançado muito no campo 
social, com a retirada de milhões de brasileiros da miséria absoluta por 
intermédio do crescimento econômico. Mas este crescimento não foi 
acompanhado de redução nos indicadores de insegurança e 
criminalidade. De fato, a violência aumentou nos grandes centros e 
chegou ao interior. O clima de insegurança é generalizado. 

No Brasil de 2022, os índices de violência serão reduzidos e a 
Segurança Pública tratada de forma profissional e racional, e não sob os 
efeitos de paixões, ideologias e utopias. 
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Violência e Educação 

O problema da violência e da falta de segurança no Brasil não 
pode esperar uma solução. Certamente, investimento em Educação é de 
suma importância para fazer um Brasil mais seguro. Porém, não é com 
Educação que se solucionará o problema da criminalidade do hoje. 
Medidas enérgicas devem se tomadas para neutralizar aqueles que 
promovem a violência agora e já.  

A Educação garantirá o futuro, mas medidas enérgicas são 
necessárias para resolver o problema presente. E essas ações envolvem 
uma nova perspectiva sobre a criminalidade e o criminoso, a proteção 
maior à vítima e não ao delinquente, a reestruturação do sistema prisional, 
a valorização da polícia, a aplicação das leis de maneira mais eficiente e 
célere e a punição efetiva do infrator. Ademais, o Poder Judiciário precisa 
se tornar mais ágil e eficaz, de modo a garantir que a Justiça seja aplicada 
e que a impunidade seja minimizada. 

No Brasil de 2022, a Educação será valorizada como 
instrumento essencial para a diminuição insegurança e da violência social, 
mas também medidas enérgicas serão tomadas para resolver o problema 
da insegurança presente. 

 

Condição do Criminoso e Reforma Prisional 

O criminoso não pode ser confundido e tratado como vítima. 
As vítimas são outras. As vítimas são o chefe de família que sai de 
madrugada para o trabalho e é assaltado, agredido, assassinado; é o pai ou 
a mãe que vê seu filho sendo executado friamente por alguns trocados; é a 
mulher ou a criança violentada por monstros que não podem ser 
chamados de humanos; é o policial morto no cumprimento do dever por 
bandidos que saem impunes. Essas são as verdadeiras vítimas. 

Uma ampla reforma prisional se faz necessária. Os criminosos 
devem ser colocados sob condições dignas no cárcere, mas sem os 
benefícios que negaram a suas vítimas. Devem trabalhar no cumprimento 
da pena, tanto para ressarcir as vítimas, quanto para pagar ao Estado pelo 
custo de seu confinamento e, ainda, para que, por meio do trabalho, 
possam ser reabilitados. 

É inaceitável que criminosos passem o dia nas prisões sem 
absolutamente nada para fazer. Tempo livre significa tempo de se 
organizar para planejar e cometer novos crimes a partir da própria prisão. 
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O trabalho árduo durante o dia deve servir para fazer com que o 
criminoso use suas noites para pensar no erro que cometeu. 

Quem for passível de recuperação dever ser reabilitado. Há, 
entretanto, aqueles cuja reabilitação é impossível. Esses devem ser 
considerados inimigos da sociedade, e tratados como tal. Monstros são 
irrecuperáveis e devem ser confinados, alijados do convívio social e 
obrigados, mais que qualquer um, a passar o resto de seus dias sob o mais 
rígido regime carcerário. Devem, ainda, trabalhar para pagar suas dívidas 
para com a sociedade. 

No Brasil de 2022, estará em curso uma ampla reforma 
prisional, na qual criminosos serão tratados dignamente, porém com o 
máximo rigor, e trabalharão sem descanso para pagar suas dívidas. 
Delinquentes serão diferenciados dos inimigos da sociedade, e os 
facínoras irrecuperáveis terão punição na justa medida por seus crimes, 
encarcerados sob um regime diferenciado que os fará pagar realmente 
pelo mal afligido a seus concidadãos.  

 

Valorização das Polícias 

Um Brasil menos violento e mais seguro também envolve a 
valorização do policial. O policial é a linha de frente na luta contra o 
crime. Sua formação deve abranger a qualificação como instrumento de 
força do estado e de protetor da população. Deve ser bem remunerado, 
para que não caia na rede da corrupção, e aqueles que nela caírem devem 
ser tratados com todo o rigor dado aos piores criminosos. 

No Brasil de 2022, policiais serão qualificados e valorizados 
como profissionais cuja missão maior é combater o crime e proteger a 
sociedade. Serão também cobrados caso venham a se comportar como 
aqueles que devem reprimir. 

 

Aplicação da Lei e Diferenciação das Penas 

A aplicação da lei deve ser célere e efetiva. Não é possível que 
pessoas de bem levem décadas para que suas demandas perante o 
Judiciário sejam atendidas, enquanto criminosos se beneficiem com a 
lentidão desta mesma Justiça. É imperiosa uma reforma nas legislações 
processuais e de execução para garantir a promoção rápida e eficiente da 
justiça e da ordem. A Justiça que tarda, falha. 
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O cidadão deve ser tão responsável pelos seus atos quanto 
mais conhecedor das leis e mais educado for. O perfil social e econômico 
do criminoso deve realmente ser considerado na celeridade do julgamento 
e na aplicação da pena, de modo que quanto mais instruído e poderoso 
for o infrator, mais rápido e efetivo será seu julgamento e sua punição. 

No Brasil de 2022, criminosos serão responsabilizados por 
seus atos, independentemente de sua condição econômica e social, e a 
Justiça será aplicada de maneira ampla, geral e equânime. 

 

Infratores Juvenis 

Especial atenção também tem que ser dada à infração juvenil. 
Atualmente no Brasil, menores se aproveitam de sua condição de 
inimputáveis para praticar crimes de grande violência. E as organizações 
criminosas cada vez mais aliciam esses inimputáveis para as práticas mais 
nefastas e abjetas. 

Não é aceitável que um adolescente de 16 anos possa 
escolher, por meio do voto, os seus representantes que decidem o futuro 
do País (um dos atos de maior responsabilidade de um cidadão), mas não 
possa ser responsabilizado pelos seus atos de violência. Inconcebível que 
se trate jovens de 15 a 18 anos como se fossem completamente 
desprovidos de discernimento. A sociedade brasileira não aceita mais que 
esses criminosos se escondam sob o manto da impunidade. 

Fator que contribui para o crescimento da criminalidade entre 
jovens é o sistema punitivo efêmero. Assim, alguém de 17 anos que 
cometa um crime hediondo só ficara encarcerado, no máximo, até os 21 
anos. O custo do delito é muito baixo para o delinquente. Se esse custo é 
minguado ou inexistente, a mensagem dada pelo Estado ao menor infrator 
é de que o crime, realmente, compensa.  

No Brasil de 2022, o Estado elevará os custos do crime para o 
menor infrator. Menores serão julgados com rigor e terão a consciência de 
que de suas condutas ilícitas terão punição efetiva. 
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Defesa Nacional 

A Defesa da Nação não pode ser delegada. Tem que ser 
realizada por brasileiros para brasileiros. Defesa é dispendiosa, mas a 
constante preparação de uma Nação para garantir a proteção a seu 
território e seus cidadãos é fundamental para que ela continue a existir. 

Defesa é como um seguro – não se quer usá-lo, mas é 
importante tê-lo para o caso de necessidade. Quem não pode garantir sua 
própria Defesa, está sujeito às vontades de outrem. Essencial para a defesa 
de qualquer país é a existência de Forças Armadas preparadas, 
profissionais e bem aprestadas.  

O Brasil precisa de Forças Armadas (de mar, terra e ar) capazes 
de atuar em todo o território nacional. Isso, porém, não deve ser 
confundido com a utilização indiscriminada do aparato militar. Atividades 
que hoje estão, muitas vezes, a cargo das Forças Armadas devem ser 
paulatinamente assimiladas pelos verdadeiros responsáveis.  

As Forças Armadas não são adequadas para a Segurança 
Pública. Para isso, o País deve dispor das polícias e suas unidades de 
operações especiais. Também não devem construir estradas. Para isso, o 
País deve dispor de sistemas de infraestrutura. Não cabe tampouco aos 
militares cuidar de febre aftosa ou outras endemias animais. Para isso, 
deve haver a fiscalização agropecuária e sanitária. Não lhes cabe se 
ocupar em prevenir catástrofes. Essas são as atribuições da Defesa Civil. 

A valorização dos profissionais da Defesa (sejam militares ou 
civis) é, ademais, de grande importância para a defesa do País. O militar, 
profissional das armas, deve ser remunerado de acordo com a sua 
importante missão. 

No Brasil de 2022, as Forças Armadas estarão preparadas para 
defender o País e a população contra aqueles que possam pensar em 
tomar as nossas riquezas, dominar o nosso povo ou restringir a atuação 
constitucional de qualquer Poder da República. Terão condições efetivas 
de garantir os poderes constituídos, de modo que quem mande no Brasil 
sejam, efetivamente, os brasileiros. 

 

Economia 

Mudanças políticas e estruturais requerem reformas também 
no campo econômico. O desenvolvimento está associado a uma 
Economia moderna e diversificada, na qual o Estado participe 
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precipuamente como fiscalizador das relações, evitando condutas 
predatórias e contrárias à livre concorrência por parte dos entes privados. 

Acabou-se a época do Estado empreendedor, interventor 
mesmo na Economia. Mais do que atuar diretamente nos setores 
produtivos, concorrendo com empresas privadas ou monopolizando certas 
atividades, o Estado deve incentivar a livre iniciativa e a concorrência, 
valorizar o capital produtivo e garantir condições essenciais que fomentem 
o empreendedorismo privado. 

No Brasil de 2022, a participação do Estado no setor 
econômico será reduzida e com caráter regulatório, deixando aos agentes 
privados a atividade produtiva, fiscalizando-os, e incentivando a livre 
iniciativa, a concorrência saudável, o investimento privado, a inovação e o 
empreendedorismo dos cidadãos.  

 

Investimentos Públicos 

O Estado tem-se mostrado um péssimo administrador de 
empresas. A iniciativa privada, ao contrário, é mais eficiente em gerar 
lucro e empregos. A atividade pública não deve ter o lucro como seu fim 
principal, mas sim atender às necessidades da população, com o Estado 
conduzindo-se de forma transparente e dentro dos estritos limites legais. A 
iniciativa privada, por sua vez, pode atuar de todas as maneiras que não 
sejam proibidas por lei, e deve ser incentiva a isso e protegida de qualquer 
medida que lhe restrinja a inovação e o empreendedorismo. 

Em sociedades avançadas economicamente, o Estado deixa de 
participar diretamente nas atividades com fins lucrativos, passando, não 
obstante, a fomentar o desenvolvimento em todos os setores onde a tarefa 
de gerar riqueza possa ficar a cargo de entes privados. Nesse sentido, a 
função importante do Estado na Economia é a de fiscal e regulador, 
deixando a iniciativa produtiva (e os riscos a ela relacionados) a cargo do 
setor privado. Deve, assim, intrometer-se o mínimo no mercado, sem 
deixar, entretanto, de acompanhar o que fazem as empresas para evitar 
abusos do poder econômico. 

Existem, porém, grandes projetos que, pelo seu custo, risco, ou 
falta de retorno econômico, só podem ser realizados pelo Poder Público. 
Muitas vezes, obras de infraestrutura, ou investimento em pesquisa e 
desenvolvimento tecnológico, só podem prosperar se houver a 
participação do Estado ao menos em suas fases iniciais. Nesses casos, é 
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aceitável que o Estado contribua, por exemplo, com linhas especiais de 
crédito para o financiamento da atividade produtiva. 

É admissível, portanto, que o Estado assuma determinados 
projetos que demandem grandes investimentos em seu início, mas que 
gerarão efeitos multiplicadores para a sociedade e a Economia a médio e 
longo prazo. Finda essa etapa inicial, deve-se considerar a possibilidade 
de transferência desses projetos ao setor privado, mais capacitado a 
conduzir empreendimentos de caráter econômico e comercial (com o 
devido processo legal e reparação ao erário pelo investimento). 

A maioria dos investimentos no setor produtivo, assim, pode e 
deve ser realizada pela iniciativa privada que, pela sua maior flexibilidade, 
responde mais rapidamente às demandas de mercado, gerando lucro, 
empregos, impostos e desenvolvimento. 

No Brasil de 2022, o Estado será um promotor do 
desenvolvimento econômico e social, estimulando o setor privado e 
fomentando o estabelecimento de empresas competitivas e geradoras de 
riqueza. Só interferirá na Economia onde for estritamente necessário e seu 
papel essencial será de indutor e facilitador do desenvolvimento. 

 

Investimentos Privados e Mercado Consumidor 

Grandes economias se fazem com base no capital privado e 
nas boas relações de mercado. O investimento privado gera emprego e 
maior demanda por mão de obra qualificada. Consequentemente, há 
novas oportunidades de qualificação, educação e a possibilidade de 
maiores salários. Isso permite ao trabalhador encontrar o emprego que 
atenda às suas capacidades e necessidades nas mais diversas áreas. 

Não se pode conceber uma nação forte com um setor privado 
legado a segundo plano. Naturalmente, o Estado deve atuar permitindo um 
campo fértil para que empresas se desenvolvam de forma saudável, sem 
amarras burocráticas e tributárias que façam com que a atividade 
empresarial se torne um desafio assustador e uma prática quase suicida. 
De fato, quanto menos se intrometer nas relações privadas, e menos 
empecilhos impuser à atividade produtiva, mais o Estado contribui para 
uma Economia moderna, competitiva e diversificada. 

Por mais benéfico e estimulante que possa se mostrar um 
grande mercado consumidor, este também pode representar uma ameaça 
ao desenvolvimento saudável de qualquer Economia. As dimensões do 
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mercado consumidor brasileiro sem dúvida estimulam o desenvolvimento. 
Porém, deve-se considerar sempre o risco do consumo desenfreado de 
produtos supérfluos, bem como da valorização do consumo em 
detrimento da produção.  

Se a população for percebida apenas como consumidora, ter-
se-á o estímulo à produção e importação indiscriminada de bens e 
serviços supérfluos, criando-se obstáculos ao investimento estrutural. Daí a 
importância do incentivo à poupança do cidadão e à aquisição, pelas 
empresas, de bens de capital para a modernização de suas plantas. 

No Brasil de 2022, o desenvolvimento econômico será 
baseado em investimentos produtivos do setor privado e na poupança do 
cidadão, e não no consumo desenfreado que acaba por levar aos juros 
altos, ao endividamento da população e ao sofrimento das famílias. As 
empresas serão estimuladas a destinar parte de seus lucros à pesquisa e ao 
desenvolvimento e à modernização de suas estruturas produtivas. 

 

Valorização da Livre Iniciativa 

Uma grande nação se faz de grandes visionários e audaciosos 
realizadores. O desenvolvimento pode ser alcançado se for permitido ao 
cidadão que inove e dedique sua energia a grandes projetos. Nesse 
sentido, o Estado intervencionista e burocrático é um entrave à livre 
iniciativa que, por sua vez, é a chave do progresso. 

Existem dois sonhos comuns à maioria dos brasileiros: a casa 
própria e o negócio próprio. O espírito empreendedor do cidadão deve ser 
estimulado, e não coibido, pelo Estado. Inaceitável que em um país que 
anseia pelo desenvolvimento, gaste-se mais de cem dias para estabelecer 
uma empresa. Inadmissível uma carga tributária associada a uma 
infinidade de restrições burocráticas e encargos trabalhistas e 
previdenciários que inviabilizem ao pequeno empresário promover seu 
negócio, contratar empregados e desenvolver sua atividade produtiva em 
benefício de toda a sociedade. Isso só entrava o crescimento da nação. 

No Brasil de 2022, os brasileiros poderão conquistar o seu 
sonho de ter um negócio próprio. A livre iniciativa será incentivada e 
valorizada. 
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Atração do Capital Produtivo e Incentivo à Exportação 

Na sociedade internacional globalizada, um país não pode 
optar por isolar-se dos demais sem prejudicar seu povo com produtos e 
serviços caros e de baixa qualidade. Nação alguma pode manter-se à 
margem do sistema internacional, ignorando que as relações entre os 
países alavancam investimentos em infraestrutura, empregos, educação e 
tecnologia e, em última análise, melhoram a qualidade de vida da 
população. 

Cada vez mais, a interdependência norteia as relações 
econômicas internacionais. Uma grande quantidade de capital produtivo 
circula pelo globo. Nesse contexto, é importante que qualquer país que 
tenha interesse em desenvolver-se tenha condições de atrair o capital 
estrangeiro, em especial aquele que possa ser empregado diretamente em 
setores produtivos domésticos, tanto na agricultura quanto na indústria e 
nos serviços. 

Por suas dimensões, riquezas, população acolhedora, mercado 
consumidor, parque industrial moderno, grande potencial econômico, 
entre outros fatores, o Brasil é um país que se mostra muito atraente a 
investimentos estrangeiros. Para que esses investimentos ocorram é 
necessário, porém, que haja estruturas que deem suporte ao 
desenvolvimento do setor privado, eliminando gargalos nos mais diversos 
campos, reduzindo carga tributária e entraves burocráticos às atividades 
produtivas, e garantindo espaço para o fomento a diversos tipos de 
negócios entre empresas estrangeiras e brasileiras de pequeno, médio e 
grande porte. 

Fundamental, assim, que se desenvolvam parcerias e que os 
produtos brasileiros se mostrem adequados ao mercado consumidor 
doméstico e competitivos para serem exportados. De fato, o binômio 
atração de capital produtivo e incentivo a exportações é de vital 
importância para uma grande Economia. 

No Brasil de 2022, serão benvindas ao Brasil empresas 
interessadas não somente em vender produtos estrangeiros para o mercado 
consumidor, mas também em associar-se a empreendedores nacionais e 
em produzir no território brasileiro para exportar para o mundo. 
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Responsabilidade Social e Ambiental 

Outro aspecto que merece ser considerado em uma Economia 
moderna diz respeito à estreita relação entre a atividade produtiva e o 
desenvolvimento sustentável. Investimentos devem ser acompanhados da 
devida preocupação e reparação ambiental. Somente com 
desenvolvimento sustentável é os recursos escassos podem ser 
adequadamente gerenciados, de modo que as futuras gerações continuem 
a usufruir das riquezas da nação, e que grandes catástrofes ambientais 
sejam evitadas.  

Economia e ecologia são indissociáveis na sociedade moderna. 
Nesse sentido, o desenvolvimento sustentável não é um fim em si, mas um 
meio de se garantir o uso adequado, eficiente e renovável dos recursos 
naturais e, em última análise, a preservação da humanidade. 

Se a preocupação com o meio ambiente e a sustentabilidade é 
aspecto fundamental para qualquer atividade produtiva nos dias de hoje, 
também o é a devida atenção aos aspectos sociais dos empreendimentos. 
Em um país ainda marcado pela desigualdade e outros problemas sociais 
de grande monta, é essencial que o setor produtivo tome para si parte da 
responsabilidade pelo bem-estar do conjunto da sociedade e pelo 
desenvolvimento e progresso da nação. 

No Brasil de 2022, boas práticas de responsabilidade social e 
ambiental serão estimuladas junto aos setores produtivos. Isso terá reflexos 
diretos também sobre os demais segmentos da sociedade. 
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A DECISÃO DE AGIR 
 

Diante desse quadro de deficiências estruturais, muito há que 
ser feito para mudar o Brasil e transformar o País em uma nação mais 
moderna e progressista para as futuras gerações. 

Os autores deste Manifesto acreditam que essa é uma 
responsabilidade de todos os brasileiros. Não podemos mais esperar que 
alguém mude o país por nós. Temos que nos mobilizar e agir nos mais 
distantes locais do País e movidos pela vontade de fazer alguma coisa e 
mudar nosso Brasil para melhor. 

Se não fizermos algo para mudar o Brasil, ninguém o fará por 
nós. E só poderemos fazê-los se colocarmos a intolerância e os 
preconceitos de lado e nos unirmos em torno de um ideal de 
transformação. 

Sim, queremos um Brasil diferente em 2022! Temos, então, 
que dar o passo inicial deste processo de mudança. 

 

Temos que começar agora! 

Para termos o Brasil que queremos em 2022, temos que 
começar agora! 

Passa da hora da sociedade brasileira se mobilizar por um 
Brasil melhor. 

Passa da hora de nós nos mobilizarmos, e mobilizarmos a 
todos que acreditamos que o País já foi demasiadamente saqueado pelos 
que defendem as “alternativas sociais” e o paternalismo como solução 
para o atraso e o subdesenvolvimento. 

Passa da hora de nossa geração, responsável pelas 
comemorações dos 200 anos de nossa Independência, tomar uma decisão 
realmente transformadora. 

 

A decisão... 

... sobre que País queremos deixar para as futuras gerações, 

... para que o “jeitinho”, os remendos e as trocas de favores 
não sejam mais uma realidade no Brasil, 
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... de que o povo, com as suas mais diversas faces e 
pensamentos, é maior do que o Estado, 

... de que o Estado é que serve ao povo e não o povo que serve 
ao Estado, 

... de que eu, você, seus pais, seus filhos, irmãos, vizinhos, 
colegas de trabalho, amigos, somos TODOS os responsáveis pela imagem 
que deixaremos aos brasileiros do futuro: a de uma geração que tomou a 
decisão e fez a nossa segunda Independência.  

 

Façamos uma segunda Independência! Não mais a 
Independência de uma colônia, mas de uma Sociedade, de um Povo que 
soube o que quis, para si e para seus descendentes, e que tomou em suas 
mãos a responsabilidade de escrever o futuro. 

 

Conclamamos aqueles que pensam no futuro a se juntarem nós 
neste Manifesto Brasil 2022! 

 

Demos o primeiro passo! Neste exato momento, olhe ao seu 
redor e dê o seu passo também! 

 

Vamos juntos transformar o Brasil! 

Vamos juntos proclamar nossa verdadeira Independência! 

 

Brasília, 7 de setembro de 2013. 

 

 

Movimento Brasil 2022 

 

 

Carlos Eduardo de Azevedo “Cadu” - Joanisval Gonçalves - Marcus Reis 

E muitos brasileiros mais... 


