
 ELEIÇÕES 2018 

Publicações e 
Cursos On-line



CONSELHO CURADOR

PRESIDENTE
Carlos Siqueira

PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO
Renato Casagrande

MEMBROS TITULARES
Serafim Corrêa
Dalvino Franca
Álvaro Cabral
Adilson Gomes 
Domingos Leonelli 
Cristina Almeida 
Paulo Bracarense 
Manoel Alexandre
Joilson Cardoso 
James Lewis 
Silvânio Medeiros 
Francisco Cortez 
Gabriel Maia 
Marcio Gimene 
Vera Regina Müller

MEMBROS SUPLENTES
Jairon Nascimento 
Felipe Martins 
Henrique Antão 
Márcia de Alencar 
Israel Rocha

CONSELHO FISCAL

TITULARES
Carlos Magno Barbosa do Amaral Junior
Ana Lúcia de Faria Nogueira
Gerson Bento da Silva Filho

SUPLENTES
Paulo Sérgio Bomfim
Alessandro Antônio Stefanutto

 

DIRETORIA EXECUTIVA

DIRETOR PRESIDENTE
Renato Casagrande

DIRETOR FINANCEIRO
Renato Xavier Thiebaut

DIRETOR DE ESTUDOS E PESQUISAS
Milton Coelho da Silva Neto

DIRETOR DE CURSOS
Leany Barreiro de Souza Lemos

DIRETOR DE ORGANIZAÇÃO
Alexandre Navarro Garcia

EQUIPE DA FJM

GERENTE EXECUTIVA
Márcia H. G. Rollemberg

COORDENAÇÃO DA ESCOLA
JOÃO MANGABEIRA
Adriano Sandri

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
Handerson Siqueira
Luciana Capiberibe

ASSISTENTES
Elsa Medeiros
Mohamed Sadegh
Bruna Lacerda
Filipe Gomes Franca
Fernanda Regis Cavicchiolli

AUXILIARES
Daniela Ferreira dos Santos
Edson Martins dos Santos
Sebastião Antônio Correia

FUNDAÇÃO JOÃO MANGABEIRA - 2018/2021

Copyright ©Fundação João Mangabeira 2018
Catálogo Agenda 40 : A nova Política - Eleições 2018

Edição : Márcia Rollemberg
Revisão : Luciana Capiberibe

Pesquisa e editoração: DOX soluções
Versão digital e impressa / tiragem : 5000 exemplares 



 
FORMAÇÃO POLÍTICA DE PRÉ-CANDIDATAS  E 

CANDIDATOS DO PSB

DIFUSÃO DE CONHECIMENTO E DAS BOAS PRÁTICAS 
 

FORMULAÇÃO DE PLANOS DE GOVERNO 

 ELEIÇÕES 2018 



Acesse nossos
conteúdos virtuais

Publicações da FJM
f jmangabeira.org.br/catalogo-de-publicacoes

Documentos históricos e
demais publicações do PSB e da FJM
f jmangabeira.org.br/memoriasocialista

Para acessar conteúdos utilizando o smartphone, é 
necessário ter instalado em seu aparelho um aplicativo 
com leitor de códigos QR (QR Codes), disponibilizados 
gratuitamente no Google Play Store (para dispositivos 
Android) e na App Store (para dispositivos iOS).

Catálogo Agenda 40



 O Partido Socialista Brasileiro (PSB) tem o compromisso de 
implementar gestões socialistas democráticas, transparentes e com 
resultados efetivos para a melhoria de vida da população. 

 A Fundação João Mangabeira (FJM) disponibiliza o Catálogo 
de Publicações, AGENDA 40: A NOVA POLÍTICA para os quadros 
partidários com foco nas eleições federais e estaduais 2018.

           Neste Catálogo todos facilmente têm acesso virtual ao conteúdo 
integral da principal Coleção da Editora FJM para os mandatos 
executivos e parlamentares do PSB, com o uso do celular do aplicativo 
QR-Code. Todas as fontes de informação estão disponíveis no portal: 
www.fjmangabeira.org.br. 

 Sabendo-se que o acesso ao conhecimento, o fomento, o 
intercâmbio das boas práticas e a permanente formação política dos 
socialistas é fundamental na formulação de soluções para as reais 
demandas da sociedade, a FJM publicou o Projeto Brasil, destaque 
deste nosso catálogo. Trata-se de uma síntese de vários documentos 
do Partido Socialista Brasileiro e da FJM, que apontam caminhos para 
o desenvolvimento Nacional. O documento foi lançado, apresentado 
e aprovado por unanimidade durante o XIV Congresso do Partido 
Socialista Brasileiro.

 Também destacamos na seção dedicada aos segmentos 
partidários o Curso de Formação Política de Mulheres com quatro livros 
e 12 vídeos aulas. Para as Prefeituras apresentamos o livro Estratégias 
para Sustentabilidade Administrativa e Fiscal dos Mandatos Socialistas.

 Muito importante que o conjunto do Partido nacionalmente com 
seus alicerces fortalecidos por sua história e identidade, empunhe, com 
vigor, as principais bandeiras do socialismo para um Brasil com justiça 
social, democracia e sustentabilidade.

Renato Casagrande 

Presidente da Fundação João Mangabeira



Destaques
Nacionais



Projeto Brasil
2018

 “Projeto Brasil - Princípios e Diretrizes 
para o Desenvolvimento Nacional” destaca 
as   diretrizes e  princípios socialistas, ao 
mesmo tempo em que planta alicerces 
sólidos para a construção de um projeto 
de desenvolvimento nacional ancorado 
na ética, na educação, na proteção dos 
recursos naturais, na sustentabilidade 
econômica e na distribuição mais igualitária 
das oportunidades e riquezas geradas pelo 
trabalho coletivo. 

LIBERDADE, FRATERNIDADE, JUSTIÇA 
COMPROMISSO ÉTICO, DEMOCR ACIA , 
TRANSPARÊNCIA E SUSTENTABILIDADE PARA 
O BRASIL.
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Compromisso com o futuro
2016

A organização e a gestão de candidaturas socialistas, 
com ênfase no caso nacional, sempre se mostrou um tema 
complexo. Nesta obra, encontram-se os elementos e práticas 
necessárias para a modernização da administração pública, 
evidenciando a abordagem dos princípios socialistas atuais, 
como transparência e responsabilidade fiscal.

Uma agenda para o Brasil
2016

Em conjunto com as diretrizes propostas pela Agenda 
40, abarca-se uma revisão histórica, elucidando como a 
evolução das questões e do pensamento democrático 
impulsionaram o Brasil à superação do regime militar. Os 
presidentes da FJM e do PSB, respectivamente, apresentam 
de que forma essas reflexões podem ser difundidas na 
prática do atual contexto político.

Responsabilidade Fiscal
2016

A publicação faz uma análise comparativa entre Receitas 
e Despesas dos Estados da Região Sudeste no período de 
2014 ao primeiro semestre de 2016 e os números da gestão 
socialista no Espírito Santo no período de 2011 a 2014.

Eficiência na Gestão Pública
2016

O livro é voltado para os gestores públicos nas 
esferas federal, estadual e municipal, tendo como 
objetivo apresentar o modelo de gestão do Governo 
do Espírito Santo no período 2011-2014, denominado 
Realiza+. A publicação apresenta um modelo prático 
adaptado para o setor, com o propósito de facilitar 
a sua implementação em outros locais, tendo como 
foco a geração de mais e melhores resultados para a 
sociedade.
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De olho na transparência
2017

Pacto pela Vida
2015

Estado Presente em defesa da vida
2015

O Projeto De Olho na Transparência busca 
contribuir para o controle da sociedade sobre 
os gastos públicos, por meio de uma ação 
social em rede. Para isso lança mão de novas 
tecnologias e da legislação que garante o 
acesso às informações do setor público. 

A obra traz informações do programa que tirou 
Pernambuco do topo da lista dos estados mais violentos 
do Brasil. Além deapresentar as inovações no modo de 
gerir uma política de segurança pública.A iniciativa, que 
foi criada e desenvolvida pelo ex-governador e presidente 
Nacional do PSB, Eduardo Campos, em seu primeiro ano 
à frente do Governo de Pernambuco é uma ação repleta 
de êxitos e ganhos, um grande exemplo de projeto para 
o Brasil.

A narrativa de uma política bem-sucedida na área de 
segurança pública realizada no estado do Espírito Santo. 
Este livro trata conceitos, diretrizes, projetos e ações que 
deram estrutura e direção a este programa e fizeram com 
que ele produzisse, em apenas quatro anos, resultados 
inéditos na redução dos índices de violência e criminalidade 
no estado, como atestam todas as estatísticas oficiais.
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Textos de referência: reforma urbana,
política educacional, política de saúde
2007

A publicação aborda a formulação de políticas públicas 
visando um projeto nacional de educação e saúde desenvol-
vido pelo PSB. Incentiva o desenvolvimento de um caráter 
político nacional com base no amplo debate político, não 
só para socialistas, mas também para todos os cidadãos 
brasileiros que desejam um país mais igualitário.

Visão panorâmica dos 30 anos
de democracia no Brasil
2016

A publicação traz os avanços conquistados nestes 30 
anos de democracia em relação à liberdade de expressão, 
manifestação de ideologias, desenvolvimento social, político 
e cultural. Apresenta ideias para acelerar o desenvolvimento, 
enfrentar as elites ainda dominantes e universalizar o acesso 
aos serviços públicos, para um cenário político mais próspero.

Esverdeamento dos empregos
pela via do desenvolvimento
2018

8 de Março
Anuário da Secretaria da Mulher
2018

Este trabalho é parte de um esforço pela proposição de um 
enfoque complementar ao da Organização Internacional do 
Trabalho (OIT) para a construção de uma definição precisa 
de “empregos verdes” e para desenvolver uma metodologia 
que pudesse avaliar quanto do exercício da força de trabalho 
de diferentes ofícios colaboram para construir um mundo 
sustentável em uma economia verde.

Nesta edição do Anuário da Mulher da Secretaria da 
Mulher de Pernambuco são apresentadas a programação 
e perspectivas da ação pública para as mulheres em 2017, 
as ações realizadas em 2016 e as principais conquistas das 
populações femininas nos últimos 10 anos em Pernambuco.
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Cartilha PSB Mulher
2016

A cartilha tem como objetivo manter viva a proposta 
socialista por meio do protagonismo e luta das mulheres, 
fornecendo orientações às candidatas e candidatos do partido, 
como os requisitos para formalizarem suas candidaturas e 
como concorrerem de forma mais segura.

Gênero: Não apenas palavras,
mas ações
2016

A publicação exibe detalhadamente o pensamento 
majoritário de um conjunto de lideranças progressistas 
que condenam a violação dos direitos das mulheres, 
apresentando ações e defendendo posturas equilibradas 
das relações entre os gêneros em todas as entidades e 
representações, prezando por relações humanas que se 
estabeleçam com maior respeito e tolerância.

Mais mulheres no poder:
contribuição à formação política das mulheres
2012

Iniciativa do Fórum Nacional de Instâncias de Mulheres, o 
livro busca incentivar a participação feminina na política do 
país, garantindo as informações necessárias para a base da 
luta pela igualdade de gênero. O Partido, por meio de ações 
como esta, visa impactar a sociedade na formação de novos 
valores e na desconstrução de arquétipos preestabelecidos.

Formação Política para Mulheres
2018

A série de publicações “Formação Política 
para Mulheres” é parte de um projeto de for-
mação política de mesmo título. Seu objetivo 
é disponibiliza de forma simples e direta uma 
modalidade de construção do conhecimento 
mais abrangente, e mais acessível, dos temas 
de maior importância na luta dos direitos 
das mulheres. O projeto inclui 12 vídeoaulas 
disponíveis para visualização e download 
no endereço: www.fjmangabeira.org.br/
volume-1-formacao-politica-para-mulheres.
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Periódicos



Revista Politika

A Revista Política é um periódico semestral internacional editado 
pela Fundação João Mangabeira e publicado em português, inglês e 
espanhol. Sua publicação acontece em cooperação com a escola alemã 
Humboldt-Viadriana Governance Plataform e sempre apresenta um 
panorama de pesquisadores e especialistas nacionais e internacionais 
sobre temas relevantes para o desenvolvimento dos países e regiões.
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Boletim Conjuntura Brasil

A série Boletim Conjuntura Brasil pauta debates estruturantes para 
o desenvolvimento nacional e aprofunda a formulação de propostas 
sobre políticas públicas. Com abordagem histórica e atual da conjuntura 
nacional, são apresentadas questões essenciais para o desenvolvimento 
do país com justiça social, cultura de paz e sustentabilidade.
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Política
Municipal



2018

Estratégias para
Sustentabilidade Administrativa
e Fiscal dos Mandatos Socialistas 

Trata-se de material ins-
trumental, que tem como 
objetivo apoiar os mandatos 
socialistas por meio da oferta 
de estratégias ou diretrizes 
de governo que contribuam 
para sua sustentabilidade 
administrativa e fiscal. Os 
principais pontos tratados 
são eficiência, gestão fiscal, 
transparência e integridade. 

16



Reforma urbana e políticas públicas municipais
2008

Este conjunto de pesquisas sobre reforma urbana e 
políticas públicas municipais tem como finalidade con-
tribuir para o debate político do panorama brasileiro 
sobre urbanização, relacionando o tema às questões 
globais como educação e saúde.

Propostas dos segmentos organizados para
governos municipais do PSB
2016

No seminário para os pré-candidatos e candidatas a 
prefeitos e prefeitas do nosso partido às eleições de 2016, 
os segmentos organizados apresentam suas propostas para 
as plataformas de governos municipais, contribuindo para 
a melhoria destas gestões e garantindo direitos básicos 
como saúde, educação, segurança, inclusão e cidadania.

Governos Municipais Socialistas
2016

A publicação auxilia às administrações municipais na 
tarefa do planejamento de cidades, em como elaborar 
projetos para inscrevê-los na plataforma Sincov, assim 
como para buscar outras fontes financiadoras. Outras 
questões são abordadas, como a organização de serviços 
de saúde, soluções locais que contribuam para a melhoria 
da renda familiar e a universalização do ensino fundamental.

Governos Municipais Socialistas
2016

Para se construir cidades verdadeiramente inclusivas, 
é preciso prever recursos que se tornaram mais escas-
sos. Essa publicação tem como objetivo auxiliar nessa 
atividade, apresentando programas que são de interesse 
para os municípios, como os programas dos ministérios, 
as emendas parlamentares, a colaboração técnica e 
outras possibilidades, os quais são fundamentais.
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Cursos



O Projeto De Olho na Transparência busca 
contribuir para o controle da sociedade sobre os 
gastos públicos, por meio de uma ação social em 
rede. Para isso lança mão de novas tecnologias 
e da legislação que garante o acesso às infor-
mações do setor público: a Lei da Transparência 
(Lei Complementar nº 131⁄2009), de autoria do 
senador socialista João Capiberibe e posterior-
mente, a Lei de Acesso à Informação, a LAI (Lei nº 
12.527/2011).Trata-se do resultado da confluência 
de três experiências na área da Transparência e 
Controle Social dos recursos públicos por meio 
da utilização da internet e redes sociais. 

A FJM possui uma página dedicada ao 
projeto onde se pode encontrar links sobre 
orçamento e transparência, aulas e vídeos. 
Acesse  ht tp: / / w w w.f jmang abeir a .org.
br/o-projeto-de-olho-na-transparencia-cursos.

Programa De Olho
na Transparência 
2018

A função deste curso é disponibilizar de forma 
simples e direta uma modalidade de construção do 
conhecimento mais abrangente, e mais acessível, dos 
temas de maior importância na luta dos direitos das 
mulheres. Todos os temas defendidos pelos ideais 
socialistas podem ser acessados e replicados sem a 
necessidade presencial. Essa é uma forma moderna e 
eficaz de formar valores e defender bandeiras.

A ideia é ampliar o alcance das informações sobre 
as pautas das mulheres socialistas e contribuir para 
a, árdua, tarefa de produzir soluções que combatam 
a desigualdade de gênero no nosso país. O curso 
inclui 12 vídeoaulas disponíveis para visualização e 
download no endereço:www.fjmangabeira.org.br/
volume-1-formacao-politica-para-mulheres.

Formação Política
para Mulheres
2018
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Curso Para Gestores - Cidades Socialistas
2017

O curso é voltado para prefeitos, vice-prefeitos, 
vereadores, secretários e demais gestores de admi-
nistrações municipais socialistas. São abordados os 
seguintes temas: Município e políticas para cida-
des sustentáveis; Fundamentos da administração 
pública; Gestão orçamentária e financeira e Gestão 
de pessoas.

Curso cultura política socialista
2011

Este curso objetiva a mobilização de todos que se 
interessam pela política e desenvolvimento em prol 
da democracia e da reforma política. As aulas são 
divididas em quatro módulos: Democracia e Reforma 
Política, Colonialismo e Neocolonialismo, Políticas 
Desenvolvimentistas, e A Questão Urbana no Brasil.

Curso de formação, capacitação 
e atualização política
2011

A missão deste curso é preparar as lideranças 
políticas para gestões comprometidas com o 
socialismo, a democracia e a liberdade. Dividido 
em módulos, trabalha conceitos de política e ética 
na história do Brasil, pensamento político brasileiro, 
teorias democráticas e experiências dos estados 
com líderes socialistas.

Oficinas diálogos do desenvolvimento brasileiro
2013

Organizadas pela FJM, as oficinas abordam os principais gar-
galos que limitam a adoção de políticas públicas estruturantes e 
amparadas na lógica do desenvolvimento sustentável, inclusivo e 
com foco no resultado efetivo e na eliminação das desigualdades. O 
ciclo de debates discute temas como política de segurança pública, 
política econômica, novo federalismo brasileiro, dentre outros.
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Curso de gestão de políticas públicas
2008

O curso apresenta a formulação e gestão de políti-
cas públicas em três módulos, que, com informações 
didáticas, capacitam e atualizam os gestores e mili-
tantes do PSB a agir pautados nos Direitos Humanos, 
no desenvolvimento social, na inovação tecnológica e 
nos avanços do federalismo brasileiro.

Políticas públicas de juventude
2009

A publicação integra um curso com videoaulas e 
busca estabelecer diálogos com a juventude militante 
da ideologia socialista democrática, alinhando os objetivos 
partidários com os pilares da liberdade e do socialismo. A 
FJM, atuante desta iniciativa, apresenta seus espaços de 
vivência ética e democrática, valorizando a diversidade 
e a riqueza cultural da juventude.
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SINDICALISMO SOCIALISTA BRASILEIRO

SECRETARIA NACIONAL DE MULHERES

22

Gestão com participação da sociedade, controle social e transparência; 
Educação profissional, trabalho, emprego, renda e empreendedorismo;
Associativismo, Cooperativismo, redes colaborativas e solidárias;
Mobilidade urbana e rural, infraestrutura, segurança e acessibilidade;
Regulação fundiária, moradias populares, assentamentos urbanos e rurais;
Valorização das identidades, expressões populares e patrimônio cultural e natural;
Interação e atendimento aos segmentos e movimentos sociais;
 Acesso equitativo às políticas públicas.

 

Oportunidades de trabalho, pleno emprego e participação nos lucros;
Valorização dos servidores públicos, capacitação e planos de cargos e salários;
Garantia de direitos trabalhistas e previdenciários e combate a rotatividade ;
Erradicação do trabalho escravo e da exploração infantil;
Defesa do Piso Nacional do Magistério;
Combate à discriminação, racismo e preconceito nos ambientes de trabalho;
Planejamento participativo e valorização dos fóruns e mesas de negociação;
Gestão sustentável com enfoque na segurança pública, saúde e educação.

Combate à violência de gênero em todas as suas formas, em especial de meninas e 
mulheres negras;
Fortalecimento das rede de proteção e atenção integral às mulheres e à infância;
Participação das mulheres na sociedade, na política e no mundo do trabalho e do 
empreendoismo;
Trabalhar pela autonomia, empoderamento e segurança das mulheres, filhos e filhas;
Combate à discriminação em ambientes públicos, de trabalho e comunitários;
Cooperação com a sociedade para a igualdade de gênero no Brasil e no mundo;
Gestão sustentável com enfoque na segurança pública, saúde e educação.

As Bandeiras dos Segmentos PSB
AGENDA 40

MOVIMENTO POPULAR SOCIALISTA
www.movimentopopularsocialista.org.br

 www.socialismosindical.org.br

 www.mulheressocialistas.org.br



MOVIMENTO NACIONAL LGBT 

NEGRITUDE SOCIALISTA BRASILEIRA

SECRETARIA NACIONAL DA JUVENTUDE

23

Estado Laico e apoio às Paradas da Diversidade;
Educação pela cidadania com combate à cultura machista, heterossexista e homo-
fóbica ;
Conselhos LGBT e dos fundos de combate à homofobia;
Adoção do uso do nome social nas instituições públicas e privadas;
Capacitação de profissionais de segurança, educação e saúde ;
Trabalho, emprego e renda para travestis e transexuais;
Planos de prevenção e atenção às DST/AIDS em todo território nacional
Delegacias especializadas de combate ao preconceito, discriminação e violência.

Estatuto da Igualdade Racial 
Delegacias especializadas de combate ao racismo e a violência;
Defesa e demarcação das terras das nações indígenas, comunidades e  povos 
tradicionais;
Sistema de cotas para negros e indígenas nas políticas públicas;
Valorização da Cultura de tradição negra e dos coletivos de jovens urbanos;
Saúde e educação de qualidade para a população negra, indígena e cigana;
Ensino da história afro brasileira e indígena na formação educacional;
Cultura de paz e respeito a pluralidade religiosa.

Participação de adolescentes e jovens na política com autonomia; 
Formação cidadã e o desenvolvimento sustentável da Juventude;
Equidade de oportunidades e políticas afirmativas;
Livre expressão da cultura juvenil, mídia livre e Cultura de Paz;
Educação, acesso ao ensino técnico e superior, erradicação do analfabetismo; 
Empreendedorismo, cooperativismo e economia criativa e solidária;
Combate à violência entre os jovens, em especial negros;
Capacitação de agentes da segurança pública e saúde.

 www.jsb.org.br 

www.negritudesocialista.org.br

www.lgbtpsb.org.br
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