


DEBATES DO INSTITUTO UNIDOS BRASIL
O Instituto Unidos Brasil é um esforço, em conjunto, de 
entidades representativas, empresas multissetoriais e 
trabalhadores, uma iniciativa para visando a melhoria e o 
crescimento do país. Não tem apoio de governos, nem de 
nenhuma autoridade pública. Unidos pelo Brasil – unidos 
pela vida, pela evolução, pela economia: ISSO É BRASIL 
UNIDO!

A seguir compartilhamos todos os debates já realizados pelo instituto e os 
links com acesso às gravações.



16/10/2020 – JORGE LIMA

A primeira edição do DEBATE UNIDOS PELO 
BRASIL aconteceu no dia 16 de outubro e contou 
com a participação especial do CEO do Projeto de 
Redução de Custo Brasil, no Ministério da 
Economia, JORGE LIMA.

Durante o encontro virtual, discutimos melhorias 
para a economia do país, levando em conta a 
retomada da economia. 

Confira na íntegra: 

https://www.youtube.com/watch?v=yCciD6IVfxs&featu
re=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=yCciD6IVfxs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=yCciD6IVfxs&feature=youtu.be


26/10/2020 – BALEIA ROSSI

No dia 26 de outubro de 2020, o DEBATE 
UNIDOS PELO BRASIL contou com a 
participação especial do Deputado Federal e 
empresário Baleia Rossi, presidente nacional do 
MDB. 

Durante o encontro virtual, discutimos sobre um 
assunto muito comentado, a Reforma Tributária. 

Confira na íntegra: 

https://www.youtube.com/watch?v=FLYi_Uv3yXk 

https://www.youtube.com/watch?v=FLYi_Uv3yXk


09/11/2020 

Aconteceu no dia 09 de novembro de 2020, o 
DEBATE UNIDOS PELO BRASIL que contou com a 
participação especial de CLAUDIA COHN, CEO do 
Alta Diagnósticos; DRº PEDRO BARBOSA, 
Presidente do Instituto de Biologia Molecular do 
Paraná (vinculado à Fiocruz); DRº RICARDO 
PALACIOS, Diretor Médico de Pesquisa Clínica do 
Instituto Butantã e DRº GUSTAVO CAMPANA, Diretor 
Médico da DASA. 

Durante o encontro virtual, os especialistas discutiram 
sobre o COVID-19 e o Futuro do país.

Confira na íntegra: 
https://www.youtube.com/watch?v=l7nLNflwKMs 

https://www.youtube.com/watch?v=l7nLNflwKMs


16/11/2020 – PAULO UEBEL

No dia 16 de novembro de 2020, o DEBATE 
UNIDOS PELO BRASIL contou com a participação 
especial do economista e ex-Secretário Especial de 
Desburocratização, Gestão e Governo Digital do 
Ministério da Economia, Paulo Uebel.

Durante o encontro virtual, o economista comentou 
sobre os desafios para reformar o setor público. 

Confira na íntegra: 

https://www.youtube.com/watch?v=c_LaWDXjTss 

https://www.youtube.com/watch?v=c_LaWDXjTss


23/11/2020 – JOÃO HENRIQUE HUMMEL

No último dia 23 de novembro de 2020, aconteceu 
o DEBATE UNIDOS PELO BRASIL que contou 
com a participação especial do Diretor Executivo 
da Frente Parlamentar do Agronegócio, João 
Henrique Hummel.

Durante o encontro virtual, o tema discutido foi 
sobre as melhores práticas para uma frente 
parlamentar de sucesso. 

Confira na íntegra: 

https://www.youtube.com/watch?v=XV6XIDgRX-0&feat
ure=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=XV6XIDgRX-0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=XV6XIDgRX-0&feature=youtu.be


30/11/2020 – ANTONIO ANASTASIA

No dia 30 de novembro de 2020 aconteceu 
mais uma edição do DEBATE UNIDOS PELO 
BRASIL, e dessa vez contamos com a 
participação especial do Senador Federal, 
Antonio Anastasia. Durante o encontro virtual, 
discutimos a reforma administrativa e seus 
desafios!

Confira na íntegra: 

https://www.youtube.com/watch?v=iHvpMuE5C1I
&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=iHvpMuE5C1I&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=iHvpMuE5C1I&feature=youtu.be


07/12/2020 – MICHEL TEMER

No dia 07 de dezembro de 2020 aconteceu 
mais uma edição do DEBATE UNIDOS PELO 
BRASIL, e dessa vez contamos com a 
participação especial do 37° Presidente da 
República Federativa do Brasil e político do 
MDB, Michel Temer. Durante o encontro 
virtual, discutimos visão sobre as reformas 
estruturantes no Brasil.

Confira na íntegra: 

https://youtu.be/7OFc_YsjGfM 

https://youtu.be/7OFc_YsjGfM


14/12/2020 –  ALCEU MOREIRA

No dia 14 de dezembro de 2020 aconteceu 
mais uma edição do DEBATE UNIDOS PELO 
BRASIL, e dessa vez contamos com a 
participação especial do  Presidente da Frente 
Parlamentar da Agropecuária e do MDB no 
Rio Grande do Sul, Alceu Moreira. Durante o 
encontro virtual, discutimos a Importância de 
uma frente parlamentar em Brasília.

Confira na íntegra: 

https://youtu.be/CJX2cq0wfgI 

https://youtu.be/CJX2cq0wfgI


23/12/2020 – JORGE LIMA

No dia 23 de dezembro de 2020 aconteceu 
mais uma edição do DEBATE UNIDOS PELO 
BRASIL, e dessa vez contamos com a 
participação especial do CEO do Projeto de 
Redução do Custo Brasil, no Ministério da 
Economia, Jorge Lima Durante o encontro 
virtual, discutimos as conquistas do Projeto 
Custo Brasil em 2020.



26/01/2021 – CAIO MÁRIO PAES DE 
ANDRADE

No dia 26 de janeiro de 2021 aconteceu mais 
uma edição do DEBATE UNIDOS PELO 
BRASIL, e dessa vez contamos com a 
participação especial Secretário Especial de 
Desburocratização, Gestão e Governo Digital 
do Ministério da Economia, Caio Mário Paes 
de Andrade. Durante o encontro virtual, 
discutimos o Custo Brasil - desburocratização 
e gestão digital.

Confira na íntegra:

https://youtu.be/3kZt-n4fsUo  

https://youtu.be/3kZt-n4fsUo


09/02/2021 – BRUNO BIANCO LEAL

No dia 09 de fevereiro de 2021 aconteceu 
mais uma edição do DEBATE UNIDOS PELO 
BRASIL, e dessa vez contamos com a 
participação especial do Secretário Especial 
de Previdência e Trabalho, Bruno Bianco Leal. 
Durante o encontro virtual, discutimos a os 
grandes desafios da Previdência e do 
Trabalho.

Confira na íntegra: 

https://youtu.be/Dy-GB15t7F4

https://youtu.be/Dy-GB15t7F4


18/02/2021 – JERÔNIMO GOERGEN

No dia 18 de fevereiro de 2021 aconteceu 
mais uma edição do DEBATE UNIDOS PELO 
BRASIL, e dessa vez contamos com a 
participação especial do  Deputado Federal, 
Jerônimo Goergen (Progressistas-RS). 
Durante o encontro virtual, discutimos a 
liberdade econômica.

Confira na íntegra: 

https://youtu.be/RtmjLUG4TuM

https://youtu.be/RtmjLUG4TuM


23/02/2021 – SALIM MATTAR

No dia 23 de fevereiro de 2021 aconteceu 
mais uma edição do DEBATE UNIDOS PELO 
BRASIL, e dessa vez contamos com a 
participação especial do empresário, liberal, 
fundador e ex-CEO da Localiza, Salim Mattar. 
Durante o encontro virtual, discutimos o 
liberalismo, as privatizações e a redução do 
tamanho do estado!

Confira na íntegra: 

https://youtu.be/Ceo4qq0kR14

https://youtu.be/Ceo4qq0kR14


11/03/2021 – JORGE LIMA

No dia 11 de março de 2021 aconteceu mais 
uma edição do DEBATE UNIDOS PELO 
BRASIL, e dessa vez contamos com a 
participação especial do  Secretário de 
Desenvolvimento da Indústria, Comércio e 
Serviços no Ministério da Economia, Jorge 
Lima. Durante o encontro virtual, 
apresentamos as proposições de redução do 
Custo Brasil que serão apoiadas pelo UPB.

Confira na íntegra: 

https://youtu.be/PJXiBN_CVIs

https://youtu.be/PJXiBN_CVIs


18/03/2021 – GEANLUCA LORENZON

No dia 18 de março de 2021 aconteceu mais 
uma edição do DEBATE UNIDOS PELO 
BRASIL, e dessa vez contamos com a 
participação do Secretário de Advocacia da 
Concorrência e Competitividade do Ministério 
da Economia, Geanluca Lorenzon. Durante o 
encontro virtual, foi discutido o futuro do 
tratamento das empresas pelo Governo.

Confira na íntegra: 

https://youtu.be/bbZ1zJXliq4 

https://youtu.be/bbZ1zJXliq4


01/04/2021 – HÉLIO BELTRÃO

No dia 01 de abril de 2021 aconteceu mais 
uma edição do DEBATE UNIDOS PELO 
BRASIL, e dessa vez contamos com a 
participação do do Presidente do instituto 
Mises, o think tank liberal do Brasil, Helio 
Beltrão. Durante o encontro virtual, foi 
discutido o Liberalismo e Prosperidade.

Confira na íntegra: 

https://youtu.be/AIG4cU21iYw 

https://youtu.be/AIG4cU21iYw


06/04/2021 – DARCI DE MATOS

No dia 06 de abril de 2021 aconteceu mais 
uma edição do DEBATE UNIDOS PELO 
BRASIL, e dessa vez contamos com a 
participação do deputado federal e relator da 
PEC 32/20, Darci de Matos. Durante o 
encontro virtual, foi discutido a Reforma 
Administrativa.

Confira na íntegra: 

https://youtu.be/3yyhdGuxMZI 

https://youtu.be/3yyhdGuxMZI


08/04/2021 – GEANLUCA LORENZON

No dia 08 de abril de 2021 aconteceu mais 
uma edição do DEBATE UNIDOS PELO 
BRASIL, e dessa vez contamos com a 
participação do deputado federal, Luiz Philippe 
de Orléans e Bragança. Durante o encontro 
virtual, foram discutidas as reformas, a agenda 
liberal e as privatizações.

Confira na íntegra: 

https://youtu.be/k51suixTne8 

https://youtu.be/k51suixTne8


20/04/2021 – CARLOS ALEXANDRE DA 
COSTA

No dia 20 de abril de 2021 aconteceu mais uma 
edição do DEBATE UNIDOS PELO BRASIL, e 
dessa vez contamos com a participação do 
Secretário Especial de Produtividade, Emprego e 
Competitividade do Ministério da Economia, 
Carlos Alexandre Da Costa. Durante o encontro 
virtual, discutimos sobre a liberdade para 
empreender e crescer.

Confira na íntegra: 

https://www.youtube.com/watch?v=ywwSBJGOoe4 

https://www.youtube.com/watch?v=ywwSBJGOoe4


06/05/2021 – DIOGO MAC CORD DE 
FARIA

No dia 06 de maio de 2021 aconteceu mais 
uma edição do DEBATE UNIDOS PELO 
BRASIL, e dessa vez contamos com a 
participação do Secretaria Especial de 
Desestatização, Desinvestimento e Mercados 
do Ministério da Economia, Diogo Mac Cord 
De Faria. Durante o encontro virtual, 
discutimos sobre as privatizações.

Confira na íntegra: 

https://youtu.be/4ngrmPb6q08 

https://youtu.be/4ngrmPb6q08


14/05/2021 – MINISTRO TARCÍSIO 
GOMES

No dia 14 de maio de 2021 aconteceu mais 
uma edição do DEBATE UNIDOS PELO 
BRASIL, e dessa vez contamos com a 
participação do Ministro da Infraestrutura do 
Governo Federal, Tarcísio Gomes. Durante o 
encontro virtual, discutimos sobre concessões, 
leilões e obras de infraestrutura.

Confira na íntegra: 

https://youtu.be/c05T--9hELQ 

https://youtu.be/c05T--9hELQ


21/05/2021 – SENADOR ÁLVARO DIAS

No dia 21 de maio de 2021 aconteceu mais 
uma edição do DEBATE UNIDOS PELO 
BRASIL, e dessa vez contamos com a 
participação do Senador Federal, Álvaro Dias. 
Durante o encontro virtual, discutimos sobre o 
caminho da política nacional.

Confira na íntegra: 

https://youtu.be/bcmdwZKIyyA 

https://youtu.be/bcmdwZKIyyA


01/06/21 – MARCO BERTAIOLLI 

No dia 01 de junho de 2021 aconteceu mais 
uma edição do DEBATE UNIDOS BRASIL, e 
dessa vez contamos com a participação do 
Deputado Marco Bertaiolli. Durante o encontro 
virtual, discutimos sobre Reformas 
Estruturantes. 

Confira na íntegra: 

https://youtu.be/Ry8aUyF7AJQ

https://youtu.be/Ry8aUyF7AJQ


17/06/21 – JOÃO HENRIQUE VIEIRA

No dia 17 de junho de 2021 aconteceu mais 
uma edição do DEBATE UNIDOS BRASIL, e 
dessa vez contamos com a participação do 
Diretor do IUB João Henrique Vieira . Durante 
o encontro virtual, discutimos sobre 
Estratégias do IUB para junto a Frente 
Parlamentar do Empreendedorismo Realizar 
as Mudanças. 

Confira na íntegra: 

https://youtu.be/shkEH6noY4w

https://youtu.be/shkEH6noY4w


25/06/21 –  PAULO GUEDES

No dia 25 de junho de 2021 aconteceu mais 
uma edição do DEBATE UNIDOS BRASIL, e 
dessa vez contamos com a participação do 
Ministro Paulo Guedes . Durante o encontro 
virtual, tivemos como tema: Uma conversa 
com Ministro Paulo Guedes 



02/07/21 – ADOLFO SACHSIDA 

No dia 02 de julho de 2021 aconteceu mais 
uma edição do DEBATE UNIDOS BRASIL, e 
dessa vez contamos com a participação do 
Secretário de Política Econômica na Ministério 
da Economia / Secretaria de Fazenda Adolfo 
Sachsida. Durante o encontro virtual, 
discutimos sobre Cenário Econômico. 

Confira na íntegra: 

https://youtu.be/WQoAGtP7F-8

https://youtu.be/WQoAGtP7F-8


02/08/21 – BRUNO FUNCHAL 

No dia 02 de agosto de 2021 aconteceu mais 
uma edição do DEBATE UNIDOS BRASIL, e 
dessa vez contamos com a participação do 
Secretário Especial do Tesouro e Orçamento 
Bruno Funchal Durante o encontro virtual, 
discutimos sobre SITUAÇÃO FISCAL 
BRASILEIRA E REFORMAS. 

Confira na íntegra: 

https://youtu.be/NtWeNEaqLTs

https://youtu.be/NtWeNEaqLTs


Informações: 
Ariana Tavares - Secretária Instituto
Tel. 11 97055-7377
e-mail: secretaria@iubrasil.com.br


