CONFERÊNCIA NACIONAL DA AUTORREFORMA DO PSB

Brasília-DF, 29 de outubro de 2019

Assunto: Convocatória para CONFERÊNCIA NACIONAL DA AUTORREFORMA DO PSB e confirmação
de presença ao evento
Prezado (a) Companheiro (a),
Temos a satisfação e alegria de convidar o/a ilustre companheiro/a a participar da
CONFERÊNCNIA NACIONAL DA AUTORREFORMA DO PSB, que terá início às 08h30 do dia 28 de
novembro do fluente ano, e se seguirá, até as 18h00 do sábado, dia 30 de novembro, no Rio Othon
Palace, Av. Atlântica, 3.264, em Copacabana, cidade do Rio de Janeiro – RJ. Esclareço que a sua
INSCRIÇÃO deverá ser realizada IMPRETERIVELMENTE até dia 11 de Novembro, preenchendo a
ficha constante do link - http://sousocialista.org/conferencia-nacional-e-seminario-internacional. No
ato da inscrição, você DEVERÁ escolher qual o grupo temático participará, conforme indicação dos
eixos temático a seguir:


Eixo Temático I - REFORMA POLÍTICA / REFORMA DO ESTADO: reforma política, reforma do
estado, política externa, defesa nacional, sistema de governo, democratização da economia,
estado e religião.



Eixo Temático II - DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE: políticas para a Amazônia,
empregos verdes, economia verde.



Eixo Temático III - POLÍTICAS SOCIAIS: educação, saúde pública, seguridade social, cultura
diversidade e identidade nacional, saneamento ambiental, reforma agrária, reforma urbana,
direitos humanos, gênero e raça, segurança pública.



Eixo Temático IV – Eixo Temático IV - ECONOMIA: PROSPERIDADE, IGUALDADE E
SUSTENTABILIDADE: macroeconomia, economia do conhecimento / economia criativa, futuro
do trabalho / emprego, política industrial e competitividade, reforma tributária.



Eixo Temático V - Socialismo e Democracia - (novas formas de participação na política,
reinvenção da política e do partido).

Encarecemos a cada companheiro/a que preencha a sua ficha de inscrição no link acima
indicado, (até a data do dia 11 de novembro), uma vez que necessitamos saber exatamente quem
participará, para providenciarmos as reservas de hotel e aquisição das passagens aéreas.
Por oportuno, esclarecemos que o CREDENCIAMENTO será realizado, na véspera do evento,
no dia 27 de novembro, entre 15h00 e 22h00. Os participantes que porventura não conseguirem se
credenciar neste período, poderão fazê-lo, em caráter excepcional, entre 08h00 e 09h00 do dia 28
de novembro.
Por fim, solicitamos sua inteira atenção para a convocatória, programa e regras de
funcionamento da CONFERÊNCIA NACIONAL DA AUTORREFORMA DO PSB, que seguem apensa à
presente correspondência.
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Com nossas cordiais saudações socialistas,

Carlos Siqueira
Presidente Nacional do Partido Socialista
Brasileiro - PSB

Ricardo Coutinho
Presidente da Fundação João Mangabeira - FJM
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Brasília-DF, 29 de outubro de 2019

ASSUNTO: CONVOCAÇÃO PARA A CONFERÊNCIA NACIONAL DA AUTORREFORMA DO PSB.

Prezado (a) Companheiro (a),
O presidente nacional do Partido Socialista Brasileiro - PSB e o Presidente da Fundação João
Mangabeira, o(a) convocam, nos termos da decisão do Diretório Nacional, de 30 e 31 de agosto de
2.019, a participarem da CONFERÊNCIA NACIONAL DA AUTORREFORMA DO PSB.
A CONFERÊNCIA SE REALIZARÁ NOS DIAS 28, 29 E 30 DE NOVEMBRO do corrente ano, na
cidade do Rio de Janeiro – no Rio Othon Palace, Av. Atlântica, 3.264, em Copacabana –, tendo como
propósito principal discutir e colher sugestões sobre o documento síntese dos grandes problemas
nacionais, como referência para o início dos debates que se processarão por ocasião da
CONFERÊNCIA.
A Autorreforma do PSB já se encontra em pleno andamento. Trata-se, em termos sintéticos, de
um processo de renovação do partido, com os objetivos de:
• Realizar a atualização do seu manifesto e do programa partidário.
• Modernização do partido tornando-o mais contemporâneo e dando a sua contribuição à
renovação do sistema político nacional.
• Aprofundar a democracia interna e estreitar as interações com nossa militância, a população
em geral e instituições da sociedade civil.
Ao promover sua Autorreforma, o PSB pretende romper com o imobilismo que se estabeleceu
no sistema político nacional, que deu causa a uma crise política de tal magnitude, que levou o país a
impasses expressivos em termos de seu desenvolvimento, sendo ainda motivo principal da eleição
de um governo que tem uma agenda francamente antipopular e antidemocrática.
Entre as ações de modernização partidária previstas pela Autorreforma já se encontram em
funcionamento o GT DE COMUNICAÇÃO, A SECRETARIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS, E O GT DE
SISTEMATIZAÇÃO, que elabora o Documento Síntese (provocação ao debate) de atualização do
manifesto e do programa partidário acima referidos.
Todos os militantes do PSB estão convidados desde já a participar do processo de Autorreforma
e serão engajados futuramente na discussão do Documento Síntese, mas neste momento são
convocados para tal finalidade ─ sendo membros natos da CONFERÊNCIA NACIONAL os integrantes
dos seguintes órgãos partidários a seguir nomeados:
• Componentes do Diretório Nacional.
• Diretoria da Fundação João Mangabeira.
• Conselho Curador da Fundação João Mangabeira.
• Os coordenadores estaduais da Fundação João Mangabeira.
• Quatro representantes de cada segmento do partido (NSB, JSB, SNM, SSB, LGBT e MPS).
• Deputados federais.
• Senadores da República.
• Presidentes estaduais do PSB.
Importa salientar que os debates ocorridos na CONFERÊNCIA NACIONAL apenas iniciam o
processo de atualização do manifesto e do programa partidário, uma vez que o documento que
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dela resultar será submetido a consulta pública, para que os militantes do partido e cidadania em
geral possam apresentar sugestões, críticas e apreciações.
O período aberto à ampla participação na elaboração do documento base se inicia após a
CONFERÊNCIA NACIONAL e se estende até a realização do XV Congresso Nacional do PSB, que
ocorrerá em março de 2021.
Para tanto, o documento debatido na CONFERÊNCIA NACIONAL será encaminhado aos
Diretórios Estaduais, aos quais caberá realizar a disseminação e organização dos debates,
mobilizando os Diretórios Municipais para tal finalidade. Significa dizer que tais instâncias partidárias
têm papel essencial, tanto na mobilização para os debates, quanto para a qualidade da reflexão que
será feita.
Procedendo-se deste modo, todos os membros do partido terão a oportunidade, em tempo
próprio, de contribuir para a construção coletiva e democrática, da atualização programática do
PSB.
DINÂMICA E PROGRAMAÇÃO DA CONFERÊNCIA NACIONAL DO PSB
CREDENCIAMENTO DOS PARTICIPANTES
Os trabalhos da CONFERÊNCIA se iniciam com o credenciamento, que ocorre a partir de
15h00 do dia 27/11 e se estende até às 22h00. Os participantes que porventura não conseguirem se
credenciar neste período poderão fazê-lo, em caráter de exceção, entre 8h00 e 9h00 do dia 28/11.
Na oportunidade do credenciamento cada participante da CONFERÊNCIA deverá informar
qual o grupo temático escolhei integrar, por ocasião da inscrição para a CONFERÊNCIA. Cada painel
terá Grupo de Trabalho próprio e se realizará em sala específica, no recinto do evento.
PROGRAMA DA CONFERÊNCIA NACIONAL
As 8h30, do dia 28, ocorrerá a inauguração da CONFERÊNCIA com os pronunciamentos do
presidente nacional do PSB e do presidente da FJM. Na sequência, ocorrerá uma palestra magna,
que será proferida por um especialista, sobre o tema “Desigualdade social no Brasil”.
Na parte da tarde do dia 28 e manhã de 29, o plenário será dividido em cinco salas
temáticas e cada participante se destinará ao Grupo de Trabalho que escolheu no momento da
inscrição.
Na tarde do dia 29 retoma-se o plenário, para que o coordenador de cada GT faça a
apresentação do relatório, no qual devem ser relatadas inclusões, exclusões e alterações no
Documento Síntese. A programação detalhada encontra-se no Anexo 1 desta convocatória.
No dia 30 ocorrerão os DEBATES INTERNACIONAIS, cuja programação encontra-se no Anexo
2 desta convocatória.
As expectativas do partido com relação à CONFERÊNCIA NACIONAL são as maiores e
melhores possíveis, mas o êxito almejado só pode ser produto de uma obra verdadeiramente
coletiva. Por este motivo, convido o(a) companheiro(a) a se engajar com toda a firmeza na
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materialização da Autorreforma. Este é, acima de tudo, um gesto de responsabilidade para com o
Brasil.
Com nossas cordiais saudações socialistas,

Carlos Siqueira
Presidente nacional do Partido Socialista
Brasileiro - PSB

Ricardo Coutinho
Presidente da Fundação João Mangabeira - FJM
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Anexo 1 - Programação da CONFERÊNCIA NACIONAL DA AUTORREFORMA DO PSB
27 de novembro de 2019 - quarta-feira

14h00 as 22h00: Inscrição e entrega de materiais.
 No ato da realização do credenciamento o participante deverá indicar qual Eixo Temático se
inscreveu quando da realização da sua inscrição.

28 de novembro – quinta-feira
08h30: Inauguração da CONFERÊNCIA NACIONAL DA AUTORREFORMA DO PSB
 Carlos Siqueira, Presidente Nacional do Partido Socialista Brasileiro - PSB.
 Ricardo Coutinho, Presidente da Fundação João Mangabeira - FJM
09h30: Conferência magna sobre o tema “Desigualdade social no Brasil”.
 Aguardando confirmação do convidado.
13h00: Almoço.
14h30: Atividades em grupo (Parte I)
Dinâmica dos trabalhos: as atividades serão realizadas simultaneamente em 5 (cinco) salas, - uma
para cada Eixo Temático -, cuja direção dos trabalhos caberá ao Coordenador da mesa e este será
apoiado por um conferencista/expositor e um relator dos trabalhos, cujas funções estão
apresentadas a seguir:








Ao coordenador da mesa competirá coordenar, controlar e administrar o tempo das atividades
e assegurar palavra a todos os participantes em acordo a ordem de inscrição.
Ao conferencista temático (expositor) competirá a apresentação de síntese dos documentos de
referências das políticas que integram o Eixo Temático.
Ao relator da mesa competirá o registro das propostas apresentadas de modo a assegurar que
as contribuições dos debates sejam posteriormente sistematizadas pela Comissão Redatora da
CONFERÊNCIA NACIONAL.
Eixo Temático I - REFORMA POLÍTICA / REFORMA DO ESTADO: reforma política, reforma do
estado, política externa, defesa nacional, sistema de governo, democratização da economia,
estado e religião.
o Coordenador(a):
o Conferencista:
o Relator(a):
o
Eixo Temático II - DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE: políticas para a Amazônia,
empregos verdes, economia verde.
o Coordenador(a):
o Conferencista:
o Relator(a):
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Eixo Temático III - POLÍTICAS SOCIAIS: educação, saúde pública, seguridade social, cultura
diversidade e identidade nacional, saneamento ambiental, reforma agrária, reforma urbana,
direitos humanos, gênero e raça, segurança pública.
o Coordenador(a):
o Conferencista:
o Relator(a):
o
Eixo Temático IV – Eixo Temático IV - ECONOMIA: PROSPERIDADE, IGUALDADE E
SUSTENTABILIDADE: macroeconomia, economia do conhecimento / economia criativa, futuro
do trabalho / emprego, política industrial e competitividade, reforma tributária.
o Coordenador(a):
o Conferencista:
o Relator(a):
o
Eixo Temático V - Socialismo e Democracia - (novas formas de participação na política,
reinvenção da política e do partido)
o Coordenador(a):
o Conferencista:
o Relator(a):

18h00: Encerramento das atividades do dia.
20h00: Jantar.
29 de novembro de 2019 – sexta-feira
09h00: Atividades em grupo – (Parte II)
Objetivo: dar sequência às reflexões dos debates em grupo iniciados no dia anterior (28 de
novembro) e elaborar o relatório a ser apresentado na plenária da tarde do mesmo dia.
12h00: Almoço.
14h00: Atividades no plenário central
Objetivo: Os Relatores/(as) das mesas apresentarão os resultados dos trabalhos e entregarão as
versões impressas e eletrônicas à Presidência da mesa da plenária final da CONFERÊNCIA para as
providências de sistematização geral, que ocorrerá posteriormente à CONFERÊNCIA.
18h00: Encerramento das atividades do dia.
20h30: Jantar.
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Anexo 2 - Debates internacionais
30 de novembro de 2019 – sábado – Debates internacionais

8:30h - 10h30

Mesa de abertura do Seminário, ocasião em que será
realizada homenagem a Salvador Allende

10:30h - 11:30h

"A Utopia Necessária" - Presidente José ("Pepe") Mujica (Expresidente do Uruguai)

11:30h -13:00h

"A Experiência da Concertación e da Frente Ampla no CHILE
e no URUGUAI" - Senador Álvaro Elizalde (Presidente do
Partido Socialista do Chile) e Deputado Roberto Chiazaro
(Secretário de Relações Internacionais do Partido Socialista
do Uruguai)

13:00h -14:30h

Almoço

14:30h - 16:00h

"Novos Ventos de Esperança: o SUCESSO DOS GOVERNOS
SOCIALISTAS DE PORTUGAL E ESPANHA" - Deputada Ana
Catarina Mendes (Secretária-Geral do Partido Socialista de
Portugal) e DEPUTADO HECTOR GOMEZ (Secretário de
Relações Internacionais do Partido Socialista Operário
Espanhol)

16:0h -17:00h

"O FUTURO QUE VAMOS CONSTRUIR" - Deputada
ALEXANDRIA OCASIO CORTEZ (Partido Democrata dos
Estados Unidos da América) – a confirmar.

17:00h -18:00h

Mesa de encerramento do Seminário
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