
O Partido Socialista Brasileiro - PSB e a Fundação 
João Mangabeira - FJM realizam a Agenda 40 com 
ações para a preparação e proposição de candidatu-
ras às eleições municipais de 2016, pautadas nos 
princípios e paradigmas do PSB.

A estratégia está sendo empreendida em colaboração 
estreita do PSB com a FJM com a participação de 
seus diretórios e coordenações estaduais.

A formulação e formação política dos pré-candidatos 
do PSB às prefeituras e câmaras municipais estão 
pautadas pelos projetos sociais e econômicos do Par-
tido, este ano com ênfase na questão da reforma 
urbana.

Os municípios são hoje a grande força que articula a 
nova política e o PSB. Ao defenderem um novo fede-
ralismo, têm como meta a ampliação da sua atuação 
em diversos territórios, fortalecendo sua luta pelo de-
senvolvimento nacional com liberdade, justiça social e 
sustentabilidade



O PSB tem o compromisso de implementar administrações munici-
pais democráticas, transparentes, eficazes e responsáveis.

O caminho para que isto seja possível é a participação direta das 
pessoas na construção e elaboração do Programa de Governo So-
cialista, seguido pela defesa do Programa na campanha eleitoral e 
na fiscalização dos mandatos socialistas.

DEMOCRACIA

O poder público, no socialismo, não pode ser exercido de forma indi-
vidual e personalista. Deve ser uma forma coletiva de pensar, plane-
jar e executar as políticas que favorecem a coletividade priorizando 
os grupos sociais mais desfavorecidos.

A dimensão ética dos socialistas defende o Estado de Direito e com-
bate frontalmente o patrimonialismo, a corrupção, os privilégios, as 
injustiças, que prejudicam a coletividade.

ÉTICA E COLETIVIDADE

O PSB tem dado desde sempre exemplos ilustres de administrações 
transparentes e com resultados efetivos – eficiência com eficácia . 

Desde a década de 1960, com os socialistas Pelópidas Silveira e 
Miguel Arraes, até mais recentemente com Eduardo Campos, 
Renato Casagrande, Ricardo Coutinho, Rodrigo Rollemberg, Márcio 
França e outros ilustres gestores, podem ser citados como exemplos 
dessa trajetória partidária.

Seguir estes caminhos e aperfeiçoá-los é o rumo que devemos tri-
lhar. Isto significa saber construir um programa que pode ser realiza-
do sem falsas promessas, com métodos efetivos de governo, com 
prioridades claras e socialmente justas, cuidando do ser humano e 
preservando o meio ambiente.

TRANSPARÊNCIA ADMINISTRATIVA 
E EFETIVIDADE DE GESTÃO



“A igualdade de gênero não é apenas um problema das mulheres, é 
uma questão de direitos humanos que afeta a todos nós. Todos nós 
podemos nos beneficiar com a igualdade de gênero em nossas vidas 
diárias: socialmente, politicamente e economicamente. A igualdade 
de gênero liberta não só as mulheres, mas também os homens, de 
papéis sociais determinados pelos estereótipos de gênero.”

Movimento de Solidariedade da ONU Mulheres pela Igualdade de Gênero

O PSB acredita que ainda temos um grande caminho a percorrer 
quando tratamos da igualdade política, econômica e cultural entre 
homens e mulheres.

A igualdade de tratamento (independente do sexo, idade ou orienta-
ção sexual), identidade de gênero, religião ou origem étnica não são 
direitos assegurados por leis em muitos países, inclusive no Brasil.

Para diminuir os prejuízos destas desigualdades, o Partido junto aos 
seus movimentos, propõem abaixo algumas ações que merecem a 
atenção de nossos candidatos e gestores públicos:

. Incentivar a participação política, econômica e social das mulhe-
res, como um direito humano e de justiça.

.Eliminar obstáculos à igualdade de gênero, trabalhando para a  
autonomia e segurança das mulheres.

. Combater a discriminação de gênero em ambientes públicos, 
assim como nos locais de trabalho através de campanhas, encon-
tros, conferências e eventos.

. Promover a cooperação com ONGs, sindicatos e parceiros so-
ciais, na conscientização da população e dos empregadores sobre 
os direitos das mulheres e a igualdade de gênero.

IGUALDADE DE GÊNERO



As políticas afirmativas para o respeito à Diversidade Sexual e com-
bate à homofobia carecem de uma maior inserção dos Partidos Polí-
ticos e seus respectivos Parlamentares (deputados, senadores, go-
vernadores, vereadores e prefeitos) no tocante à defesa e à promo-
ção de políticas em função dos Direitos Humanos e respeito à livre 
orientação sexual.

O Combate à homofobia e ao machismo, juntamente à promoção da 
igualdade de gênero são essenciais para o processo de significação 
dos sujeitos socialistas.

O Socialismo em seu real exercício requer particular atenção as prá-
ticas e valores que ainda permanecem em nossa sociedade, perpe-
tuando uma série de desigualdades em prol de uma cultura machis-
ta, neoliberal, heterossexista e homofóbica.

No intuito de auxiliar nossos candidatos, o LGBT Socialista propõe 
alguns eixos norteadores para uma nova abordagem política munici-
pal:

. A defesa do Estado Laico;

. Apoio às candidatas e candidatos LGBT Socialista;

. Criação de Conselhos Municipais LGBT;

. Apoio as Paradas da Diversidade;

. Criação do fundo municipal de combate à homofobia;

. Fortalecimento do Plano Municipal de DST/AIDS;

. Capacitação de guardas municipais e profissionais da área da 
saúde para lidar com questões LGBT;

. Educação e uma Escola sem homofobia;

. Geração de emprego e renda para travestis e transexuais.

 

DEFESA DA LIVRE
ORIENTAÇÃO SEXUAL
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O momento atual exige dos gestores públicos ações reais que me-
lhorem, de fato, a vida dos(das) jovens para assegurar a essa popu-
lação o Direito à Cidade.

As gestões socialistas nos municípios realizaram programas e proje-
tos que podem nortear a execução das Políticas Públicas de Juven-
tude e servem como modelo para os(as) companheiros(as) que de-
sejam pleitear cargos eletivos em 2016.

Ressaltamos que, mesmo com políticas públicas voltadas para a ju-
ventude, é preciso garantir a transversalidade destas questões, 
onde todas as secretarias envolvidas elaborem, acompanhem e exe-
cutem as propostas de nossos(as) candidatos(as).

Assim, a JSB elenca alguns compromissos, baseados nos seguintes 
eixos abaixo, que ajudarão no desenvolvimento integral juvenil nas 
cidades.

. Promover o desenvolvimento sustentável da Juventude;

. Garantir a equidade de oportunidades e às políticas afirmativas;

. Fomentar a Cultura de Paz;

. Respeitar a liderança juvenil, mediante o fortalecimento da par-
ticipação autônoma e da promoção da cidadania ativa;

. Apoiar a livre expressão e à cultura juvenil;

. Trabalhar em prol da educação e da cidadania, erradicando o anal-
fabetismo entre os jovens e promovendo programas sociais de fo-
mento ao Ensino Superior, como o Prouni e o Fies;

. Aumentar as políticas de crédito para a Juventude, incentivando o 
empreendedorismo, o cooperativismo e a economia solidária;

. Criar mecanismos de combate a mortalidade da Juventude, 
qualificando agentes de segurança pública.

A JUVENTUDE E SUA CIDADE
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Os membros da NSB impulsionam a produção de ideias capazes de 
transformar a conduta vigente arraigada de preconceitos, promoven-
do ações revolucionarias capazes de reverter o desequilíbrio exis-
tente na sociedade. Assim, entende-se que mudar o mundo não é in-
terpretá-lo de forma diferente, mas sim, transformá-lo por meio de 
ações.

Na prática, a atividade de transformação acontece nos ideais, dese-
jos e teorias, exemplificadas abaixo pela NSB, na apresentação de 
algumas diretrizes no apoio à luta contra a desigualdade racial.

. Garantir a integralidade, com equidade, na atenção à saúde da po-
pulação negra;

. Combater a evasão escolar e a defasagem idade-série dos(as) 
alunos(as) pertencentes aos grupos étnicos raciais discriminados;

. Assegurar o reconhecimento e a valorização da pluralidade religio-
sa conforme dispõe a Constituição Federal de 1988;

. Eliminar o tráfico e a exploração sexual, sobretudo da etnia 
negra;

. Preservação do Patrimônio Material e Imaterial das comunida-
des remanescentes de quilombos e comunidades tradicionais 
de terreiros;

. Garantir a representação do Movimento Negro nos diversos meca-
nismos e Fóruns de Participação Social das políticas urbanas das ci-
dades brasileiras;

. Ampliar ações afirmativas, objetivando o acesso e a permanên-
cia da etnia negra à Educação por meio de um currículo alternativo;

. Promover o sistema de cotas para negros e indígenas nas mídias, 
especialmente na televisão e em peças publicitárias.

IGUALDADE RACIAL
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O Movimento Popular Socialista - MPS recomenta aos nossos socia-
listas que irão disputar e ocupar cargos a, majoritariamente, sempre 
planejar as ações, fazer um diagnóstico municipal, elaborar progra-
mas e promover a participação social, sempre focada para uma 
cidade mais inclusiva e empreendedora. 

. Articular múltiplas formas de participação da sociedade no 
controle social e na transparência, criando conselhos através de câ-
maras temáticas, no intuito de realizar estudos e diagnósticos sobre 
diferentes necessidades do município;

. Gerar de emprego e renda, estimulando o empreendedorismo, 
a capacitação profissional e a formação de cooperativas;

. Estimular e ampliar as políticas de mobilidade urbana, investindo 
em infraestrutura, em um sistema de controle de tráfego, regulamen-
tação do espaço urbano e acessibilidade;

. Promover melhorias na saúde pública, fortalecendo a política 
de prevenção dos diferentes seguimentos, incentivando o esporte e 
trabalhando em prol dos seguimentos marginalizados - principal-
mente dos dependentes químicos e usuários de drogas;

. Revitalizar e construir moradias, com condições específicas 
para a população de baixa renda;

. Gerir melhor os espaços comunitários, promovendo a cultura 
e a educação, construindo novas bibliotecas, centros de memó-
ria, centros de convivência, escolas e etc;

. Viabilizar a implantação de um PROCON Municipal, em conjunto 
com o PROCON Estadual;

O MOVIMENTO POPULAR
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O Sindicalismo Socialista Brasileiro acredita que a visão da classe 
trabalhadora deve ser levada em consideração nas gestões munici-
pais. Para isso, desenvolveram-se algumas considerações que se  
caracterizam como pertinentes às necessidades deste seguimento, 
identificadas abaixo:

. Defender uma gestão sustentável das cidades, com enfoque na 
segurança pública, saúde e educação;

. Promover o pleno emprego, com a redução da jornada de trabalho 
e combate da rotatividade e da redução de direitos;

. Combater à discriminação de gênero, jovens, negros e por 
orientação sexual nos ambientes de trabalho;

. Melhorar salários em defesa da valorização dos servidores;

. Defender o piso nacional de educação pública;

. Ampliar direitos trabalhistas e previdenciários;

. Lutar pela erradicação do trabalho escravo e da exploração
infantil;

.Ampliar a democracia por meio do planejamento participativo das 
cidades e da valorização dos fóruns de participação popular;

TRABALHADORAS
E TRABALHADORES
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Compromisso com o futuro
Publicação . 2016

A organização de candidaturas é um tema complexo, sobre o 
qual há pouca ou quase nenhuma literatura. Sendo assim, 
esta obra se ocupa de embasar e apoiar os interessados em 
fazer gestões socialistas de qualidade. 

Como ser vereadora e vereador do PSB
Cartilha . 2016

A cartilha apresenta as informações necessárias para melhor 
formação política dos candidatos e candidatas às assem-
bleias municipais em 2016.

Propostas dos seguimentos oganizados para go-
vernos municipais do PSB
Cartilha

Os movimentos de Juventude, LGBT, Mulheres, Negro, Po-
pular e Sindical elaboraram este documento como contribui-
ção aos programas de governo municipais.

Pensando e organizando a campanha eleitoral
Publicação . 2012

A publicação tem como principal objetivo qualificar a partici-
pação do PSB no cenário político do país. Direcionada às 
campanhas, auxilia os canditatos e estabelece a lógica so-
cialista na defesa dos interesses populares.

Marketing político: com a campanha no bolso
Publicação . 2012

Dr. Ubiali e Sérgio M. Trombelli tratam do marketing político 
voltado para os gabinetes, com informações inerentes a par-
lamentares que buscam melhor desempenho em seu manda-
to.

Cartilha Jurídica: Eleições Municipais 2016
Cartilha . 2016

Este trabalho busca abarcar, de forma objetiva e didática, os 
principais pontos que envolvem a disputa eleitoral, para que 
os candidatos do PSB estejam plenamente cientes e seguros 
do que podem ou não fazer a fim de que alcancem a vitória.

Uma agenda para o Brasil
Publicação . 2016

O documento que trazemos a público é o produto de muitos 
anos de reflexão interna. Tanto no âmbito da Fundação João 
Mangabeira, quanto do Partido Socialista Brasileiro, resga-
tando diversas contribuições de nossos membros.

Propaganda política: 16 leis e mais uma
Publicação . 2014

Esta publicação reúne os requisitos necessários para a ela-
boração de uma propaganda eleitoral política eficiente e 
apresenta métodos para a criação de estratégias de comuni-
cação em massa, baseadas em debates relevantes.

PUBLICAÇÕES AGENDA40



Textos de referência: reforma urbana, política
educacional, política de saúde
Publicação . 2007

A publicação aborda a formulação de políticas públicas vi-
sando um projeto nacional de educação e saúde, desenvolvi-
do pelo PSB.

Teses, debates, deliberações
Publicação . 2011

Esta publicação se dedica ao debates sobre a estrutura 
urbana sistêmica, proporcionando diretrizes de desenvolvi-
mento das cidades pautadas em questões socias.

Visão panorâmica dos 30 anos de democracia no Brasil
Publicação . 2015

A publicação observa os avanços conquistados nestes 30 
anos de democracia em relação à liberdade de expressão, 
manifestação de ideologias, desenvolvimento social, político 
e cultural.

Pensando meu município
Cartilha . 2012

A cartilha traz propostas desenvolvimentistas do deputado 
Ariosto Holanda (PSB/CE) para os municípios cearenses, 
abrangendo tópicos como educação, ciência e tecnologia, 
saúde, cultura, desenvolvimento social e econômico.

Reforma urbana e políticas públicas municipais
Publicação . 2008

Por meio de pesquisas esta publicação tem como finalidade 
contribuir para o debate político do panorama brasileiro 
sobre urbanização, relacionando o tema à questões globais 
como educação e saúde.

Políticas públicas de juventude
Publicação . 2009

A publicação busca estabelecer diálogos com a juventude mi-
litante da ideologia socialista democrática, alinhando os obje-
tivos partidários sobre os pilares da liberdade e do socialis-
mo.

Políticas públicas: elementos para organização do 
programa de governo 
Publicação . 2012

A partir das lições básicas de política, traz conceitos que au-
xiliam o candidato a lidar com necessidades de âmbito muni-
cipal e assim possa organizar seu programa de governo.

Mais mulheres no poder: contribuição à formação 
política das mulheres
Publicação . 2010

Iniciativa do Fórum Nacional de Instâncias de Mulheres, o 
livro tem o intuito de incentivar a participação feminina na po-
lítica do país promovendo a luta pela igualdade de gênero.

PUBLICAÇÕES AGENDA40


