Instituições Signatárias:

Apresentam:

AGENDA
OBJETIVO
A Agenda é uma carta de princípios e propostas centro liberais para transformar o Brasil
numa sociedade Justa, Íntegra, Sustentável e Democrática. A Agenda traz os princípios
que, implementados, diminuirão as desigualdades e colocarão o Brasil numa rota de
crescimento acelerado e sustentável.
A agenda: nossa visão para a sociedade brasileira

1

AGENDA:
1. POR UMA SOCIEDADE MAIS JUSTA
a. Acesso a uma educação de qualidade a todos: promover mobilidade social em grande escala
através do aumento de eficiência das escolas e professores
i.

Valorização dos professores e diretores escolares, com investimento em melhoria
salarial e capacitação. Aperfeiçoamento do processo de avaliação de desempenho dos
professores e diretores, apoiando e premiando aqueles que apresentarem bons
resultados.
Complementação de oferta de vagas em escolas, creches por meio de parcerias com o
sistema privado para incentivar a competição e a inovação nos setores.
Foco de recursos na educação básica.

ii.
iii.

b. Acesso a serviços de saúde de qualidade a todos: garantir acesso a tratamento de qualidade
em tempo digno
i.
ii.

Valorização de médicos e enfermeiros, com investimento em melhoria salarial,
capacitação e premiação por bom desempenho.
Aumentar a eficiência do atendimento do serviço público de saúde através de parcerias
com o setor privado.

c. Valorização da segurança pública com foco na integração e inteligência das forças de
segurança.
i.
Valorização da carreira do policial, com investimento em melhoria salarial e
treinamento.
i.
Integração das forças de segurança.

d. Segurança alimentar e assistência social: garantir que todo brasileiro tenha todas as
condições necessárias para seu desenvolvimento econômico e social digno
i.
ii.

Manter/ criar programas de assistência social com prazos claros e critérios para entrada
e metas para saída deles.
Redução dos impostos sobre consumo de produtos básicos, como alimentos e
remédios.

e. Proteção de direitos de todos os brasileiros: garantir igualdade de oportunidade e direitos a
todos sem discriminação
i.

Tolerância zero a qualquer tipo de discriminação incluindo sexo, raça, religião, etnia ou
origem.
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f. Garantia de liberdade de pensamento, expressão e de imprensa: direito básico do ser humano
e pilar básico da nossa democracia.
ii.

Tolerância zero para qualquer tipo ou projeto que possam promover censura

AGENDA:
2. POR UMA SOCIEDADE MAIS INTEGRA

a. Redução de privilégios da classe política: para evitar que estes legislem em causa própria,
diminuindo o corporativismo e a impunidade política, e aumentando o Estado Democrático de
Direito
i.
ii.

Redução gradual até eliminação do fundo partidário, e proibição de qualquer aumento
no financiamento público de partidos
Eliminação das emendas parlamentares que tornam congressistas sócios do orçamento

b. Completa equalização de regras trabalhistas e previdenciárias para todos os brasileiros, sejam
os do setor público como privado: tratar todos os brasileiros igualmente e promover no sistema
público os mesmos incentivos de eficiência que o privado
i.

Mesmas regras trabalhistas e previdenciárias

c. Enxugamento da máquina pública incluindo a redução drástica na quantidade de cargos
comissionados: evitar conflitos de interesse entre os três poderes e o crescimento
desregulado do funcionalismo público
i.

Parlamentares que exercem cargos na administração pública, terão de abrir mão
definitivamente do mandato
ii. Enxugamento da máquina pública, com a redução drástica da quantidade de cargos
comissionados;
d. Intensificação do combate à corrupção
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Eliminação do foro privilegiado em relação a todos os ocupantes dos cargos públicos,
celeridade no julgamento de crimes cometidos por políticos.
Penas criminais mais duras para indivíduos que se enriqueceram com a prática do crime
de propina e caixa dois;
Combate contínuo à corrupção por meio de acesso amplo e público aos dados sobre
despesas e receitas do governo por intermédio de políticas de transparência;
Manutenção da prisão em segunda instância;
Criação de regras de accountability para o Ministério Público e Judiciário, definindo o
tempo de duração razoável do processo nos diferentes âmbitos e instâncias, obrigando os
órgãos que não atingirem as metas a explicar as razões da demora e a fazerem eventuais
sugestões de melhorias na lei ou na estrutura
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AGENDA:
3. POR UMA SOCIEDADE MAIS DEMOCRÁTICA

a. Adotar um sistema político-eleitoral mais representativo e republicano: reduzindo a
fragmentação partidária, desfazendo os balcões de apoio político, e reparando o
financiamento eleitoral para permitir uma renovação política democrática
i.
ii.
iii.
iv.

Implementação do Voto Distrital;
Legalização de candidaturas independentes;
Eliminação dos fundos partidário, eleitoral e do horário gratuito de televisão e rádio;
Instituição de teto nominal para doações de campanha;

AGENDA:
4. POR UMA SOCIEDADE MAIS SUSTENTÁVEL

a. Transformar a governança e gestão do setor público: privatizar estatais que não dão o retorno
esperado e melhorar o planejamento a longo prazo, reduzindo a máquina pública como foco
em resultados e a qualidade das lideranças no setor público
i.

Privatização de empresas estatais ineficientes ou não alinhadas aos principais objetivos do
Estado
ii. Implantação de indicadores de gestão e desempenho objetivos para todas as atividades do
setor público, com plano de carreira que promova os servidores com boa performance e
demitindo os ruins
iii. Instituição da meritocracia no serviço público, viabilizando a gestão eficaz dos recursos
humanos.
b. Promover reformas que aumentem o investimento no Brasil e sua abertura no mercado
mundial, aumentando a produtividade e a oferta de emprego sustentável dos brasileiros
i. Cumprimento da responsabilidade fiscal com foco no controle da inflação;
ii. Simplificação dos processos de abertura, operação e fechamento de empresas, com a
radical desburocratização das regras que sufocam a geração de empregos
iii. Simplificação do sistema tributário, unificando impostos.
iv. Elevação progressiva do comércio exterior através da recuperação da competitividade, da
gradual abertura da economia e do desenvolvimento
v. Fixação de metas anuais para a gradual redução dos gastos públicos em relação ao PIB.
vi. Balanceamento das verbas públicas, direcionando mais recursos do centro (federal) para a
ponta (municipal) e racionalizando a quantidade de municípios de forma que se tornem
sustentáveis
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c. Respeito ao meio-ambiente e preservação da biodiversidade: garantir um legado positivo no
planeta e a competitividade do Brasil no longo prazo
i.

Aumento do investimento em fiscalização ambiental e regras mais rigorosas na proteção
ao meio ambiente
ii.
Aumento dos incentivos para fontes renováveis de energia, reduzindo a
dependência de combustíveis fósseis
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