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INTRODUÇÃO
A razão de ser do PAZ está fundamentada numa visão de mundo que transcende a
base utilitarista, consumista e essencialmente materialista que vem sustentando há
séculos o modelo político vigente no Brasil e no mundo. Trata-se de tentativa séria de
quebra de paradigmas num mundo acostumado a aceitar a lógica perversa da conquista
e manutenção do poder político através da mentira, da corrupção e da violência.
A grande novidade que o PAZ deseja trazer para a sociedade humana é a busca
permanente pela coerência entre a teoria e a prática, entre o discurso dos ativistas e suas
ações. Tal condição é absolutamente essencial para que possamos acionar os poderosos
mecanismos da força da PAZ. Num mundo ainda condicionado a rótulos, o PAZ pretende
transcender o vigente horizonte contaminado de visão de mundo materialista e
politicamente dividido em esquerda/direita/centro, e sim buscar a universalidade do BEM
SOCIAL.
Sua missão não se resume apenas em se constituir numa alternativa política limpa e
nem muito menos só vencer eleições e realizar bons governos que apesar de
necessários, são insuficientes para se fixarem no processo, na caminhada, na travessia
rumo a um estágio mais evoluído desta nossa civilização. A consolidação do PAZ como
um partido político diferente não é um fim, é parte de um meio que não tem
compromissos com prazos ou calendários desnecessários e sim com o despertamento de
consciências capazes de construir e manter nossa casa, que chamamos de planeta Terra,
limpa, segura, sustentável e saudável para abrigar aqueles que estão vindo à Ela nos
moldes daqueles que nos antecederam pregando a paz e sendo sim revolucionários com
isso.
1) - PAZ NO MUNDO A PARTIR DO INDIVÍDUO: Ninguém tem o poder de mudar
alguém. Todos tem apenas o poder de mudar a si próprio, se quiserem. Estamos o tempo
todo influenciando e sendo influenciados com nossas atitudes, palavras e pensamentos.
Pelo estudo histórico da vida dos PACIFISTAS, fica evidente a potência irresistível da Paz
na transformação positiva e definitiva do Mundo. O PAZ em seu processo de construção
deverá nortear todas as suas ações visando construir na sociedade a percepção de que
pessoas melhores fazem um mundo muito melhor. Aqui podemos realçar um pensamento
do Dalai Lama quando pronuncia: “Sem paz de espírito é impossível haver paz no
mundo”. Por isso o PAZ pretende trabalhar intensamente em três dimensões
simultaneamente: A Paz Social, a Paz Ambiental e principalmente a Paz Interior, pois sem
esta as duas anteriores não se sustentam. Os ativistas da Paz pela Vida sabem que é um
desafio ousado para a contemporaneidade da política humana tão contaminada pela
mentira, pela corrupção e pela violência. O PAZ conclama e irá procurar ser um espaço
para aqueles, que são muitos, apenas dispersos, de espíritos maduros, inteligentes e
conscientes de sua responsabilidade social, moral e espiritual a assumirem seu papel
social e ajudarem a dirigir nosso País pela turbulência que vivemos.
2) - CULTURA DE PAZ E NÃO VIOLÊNCIA: O PAZ acredita e sabe que a construção de
uma cultura de Paz desconstrói a cultura de violência e a prática da não violência ativa é
instrumento poderoso para vencer a opressão sem se igualar ao opressor, basta olhar a
história. O PAZ entende que ainda está em processo, mas não se deve deixar de

conectar-se e difundir a Cultura de Paz e Não Violência, característica marcante de um
novo ciclo evolutivo desta Humanidade.
3) - DEFESA DA VIDA DESDE A CONCEPÇÃO: O PAZ deseja ver o Brasil liderando um
movimento mundial a favor da vida, começando dentro de casa. O PAZ entende sim que
o corpo é da mulher, mas o corpo da criança não, e se não pretende engravidar que se
tenha mais acesso e se utilize de meios que a ciência já dispõe como contraceptivo.
Desta feita o PAZ pretende também ampliar as políticas públicas de educação no controle
facultativo de natalidade e planejamento familiar bem como na adoção de crianças
indesejadas.
4) - EDUCAÇÃO PELA PAZ: Em plena era da comunicação instantânea via Internet, não
há sentido algum em se manter padrões educacionais típicos da idade medieval. No
Brasil ainda não podemos dizer que qualquer criança tem acesso com facilidade aos
recursos da informática, que se bem utilizados e na idade infantil, podem ser ferramentas
poderosas para obter instrução e conhecimento, nisso o PAZ irá lutar com todas as forças
para que seja alterado. Na nova percepção de educação pela Paz, além de incentivo à
ampliação de acesso aos meios eletrônicos que podem oferecer adaptações ao momento
mais adequado de ensino, propomos que o currículo oculto se destine a outra finalidade
muito mais abrangente: Preparar o ser humano para ser uma pessoa melhor no mundo,
onde mais importante que desenvolver a excelência pedagógica é desenvolver a
excelência humana, aprendendo e aplicando a arte da cooperação num mundo onde há
espaços para todos serem mais saudáveis, mais felizes, mais realizados.
5) - SAÚDE INTEGRAL: O PAZ entende que é necessário desenvolver políticas públicas
para cuidar contra a contaminação nos alimentos, incentivar a uma alimentação mais
saudável e natural e controlar a venda de medicamentos, pretende também atuar forte na
prevenção da doença, que é muito menos custoso que o tratamento, com incentivo a
métodos mais holísticos de tratamento, bem como propor novos modelos de gestão da
saúde que permitam maior controle evitando desperdícios e corrupção.
6) - UMA NOVA ECONOMIA: Chegamos ao século XXI com mais de 7 bilhões de seres
humanos necessitados de abrigo, de comida, de ar e água para viver. O PAZ defenderá a
introdução de um novo conceito na economia que não pode continuar baseada apenas
no crescimento do PIB (produto interno bruto) dos países. A nova economia deve levar
em conta a felicidade geral das pessoas. O PAZ defenderá que o Brasil não fique apenas
copiando de outros países, modelos já obsoletos e nem permaneça apenas discutindo o
assunto. Deve ousar e caminhar para a mudança gradual das bases de sua economia,
aproveitando o que deu certo, mudando o que não deu certo e focando na melhoria da
distribuição das riquezas visando eliminar a miséria através de programas educacionais e
de inserção social e geração de renda e emprego.
7) - PRESERVAÇÃO DO PLANETA: No Universo tudo é perfeito e abundante. A
escassez é fruto da imperfeição humana que um sua ignorância ainda não aprendeu
sequer a lição básica de cuidar de sua própria casa, incluindo o solo, o subsolo, os
mares, os rios, as florestas, as nascentes e a atmosfera, tratando todo como um
verdadeiro “Condomínio da Terra”. Todos os povos devem cuidar para que qualquer
intervenção nociva seja considerada como grave crime ambiental lesa humanidade. Deve
ser prioridade a execução de políticas públicas preventivas que promovam a integração
entre o meio ambiente urbano e ecológico, não apenas através de leis coercitivas, ainda
necessárias, mas também por ações propositivas que valorizem e gratifiquem aqueles
que independente da obrigação legal já interagem com a Natureza de forma holística. O
PAZ buscará influir positivamente na diminuição de todo tipo de violência praticada contra
o planeta e todos os seres vivos, implementando políticas públicas de respeito e defesa
aos animais.
8) - ÁGUA COMO FONTE DE VIDA: A água não pode ser tratada como uma mercadoria,
não pode ser privatizada sem levar em consideração o seu fim e importâncias sociais e
vitais à vida. Todos os seres devem ter garantido seu acesso. O PAZ entende que Estado

deve ter uma papel mais responsável na garantia do perfeito abastecimento e criando
mecanismo que possam regular seu preço impedindo a especulação predatória, bem
como implantar políticas públicas sérias de armazenamento, distribuição das águas de
superfície e de exploração da água subterrânea e incentivando pesquisas em
dessalinização. Portanto, deve nosso país inovar e liderar no mundo movimento neste
sentido.
9) - ENERGIA LIMPA, SEGURA E SUSTENTÁVEL: O PAZ defende o forte investimento
na pesquisa de sistemas energéticos limpos, seguros e sustentáveis que tenham como
base o Sol, a água, os ventos, além do completo reaproveitamento de todos os resíduos,
vulgarmente chamados de lixo. Em paralelo a isso, também fortes campanhas de
esclarecimento e conscientização sobre a responsabilidade no uso sem desperdício das
fontes de energia.
10) - DIREITOS HUMANOS E SOCIAIS OU FUNDAMENTAIS: Deve ser intensificado em
todo o país a partir das escolas, alcançando todas as polícias uma reorientação das
políticas de direitos humanos e sociais para que eles sejam percebidos e incorporados na
formação dos jovens e dos policiais. Desconstruir a cultura restrita que se estabeleceu no
Brasil, ampliando seus horizontes. Trabalhar intensamente para a erradicação definitiva
do trabalho escravo. Neste caso o crime deve ser elevado à condição de hediondo, assim
como o de tráfico de pessoas.
11) - SEGURANÇA HUMANA: O PAZ trabalhará pela evolução do conceito de segurança
pública para o de segurança humana. Para isso, defenderá a implantação do SUSPH
(Sistema Único de Segurança Pública Humana) que terá como premissas A) unificação
num único sistema disciplinar e hierárquico as polícias civis e militares transformando-as
numa única polícia estadual, mantendo a Polícia Federal e guardas municipais em
organizações e competências distintas, mas integrantes e integradas à SUSPH; B) –
Investimento em uso de armas não letais: C) Treinamento dos policiais tanto em
tratamento e diligências ao cidadão nos limites dos Direitos Humanos como em defesa
pessoal como forma de criar equilíbrio e segurança em conflitos diretos; D) celeridade
nos processo de apuração de abuso e desvio de poder policial; E)- foco prioritária na
prevenção da criminalidade com investigações eficientes. As estruturas de segurança
devem igualmente se ocupar de prevenir a violência com a manutenção da Paz Social.
12) – DESARMAMENTO: Uma das principais bandeiras permanentes do PAZ é o
desarmamento das pessoas, do Brasil e do Mundo. Deve ser intensificado o controle de
armas pequenas e leves contidas no Estatuto do Desarmamento. Ampliar campanhas
para ampliar a coibição de fabricação, com aumento na taxação e controle fiscal, bem
como propor retirar e destruir mais de 13 milhões de armas em circulação no Brasil.
Estimular o desenvolvimento de novas tecnologias de repressão ao crime de forma a
gradativamente substituir o uso de armas de fogo por outros dispositivos que inibam os
criminosos não letais. O Brasil precisa participar ativamente de movimentos
internacionais que visem o desarmamento, investindo fortemente em campanhas
educativas que informem e sensibilizem as pessoas que em sua maioria não são
violentas para a força da Paz.
13) – RESSOCIALIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DOS PRESÍDIOS E DOS PRESOS: Um
dos indicadores confiáveis para se medir o avanço civilizatório de uma sociedade
humana é comparar o número de presídios com o número de escolas. O sistema
prisional brasileiro, salvo honrosas e raríssimas exceções, custa muito caro e é
considerado desumano em suas condições internas. Funciona na maior parte dos casos
como escola de aperfeiçoamento para o crime ao invés de permitir a recuperação do
criminoso para sua futura reintegração à sociedade. É necessário transformar os
presídios em oficina de trabalho (com direitos laborais) onde o preso possa produzir para
pagar não apenas seus custos, mas também para indenizar aqueles a quem vitimou.
Implantação de unidade de atendimento médico eficiente aos presos e principalmente,
escolas afim que possam aprender ofícios e ser habilitado para ampliar suas chances na

ressocialização. Também deve ser intensificado o processo de penas alternativas, tendo
como foco principal a ressocialização do preso e não apenas aplicar a pena punitiva.
14) - DROGAS LÍCITAS E ILÍCITAS: Ambas não são muito diferentes em termos de
dependência química, variando apenas o nível de gravidade. O PAZ propõe o fim total da
propaganda de bebidas alcoólicas, iniciando-se com, num primeiro estágio, apresentação
de peças publicitárias moldes das vinculadas ao cigarro, onde os malefícios do uso
contumaz são apresentados. O Paz também defende uma ampliação vertiginosa da
carga tributária a incidir sobre a produção e comercialização de bebidas a base de álcool.
Combate maior ao contrabando que poderá surgir. Com relação às drogas ilícitas a
solução jamais será torná-las lícitas, pois são entorpecentes que levam a sérias
alterações psíquicas, dependência química e morte. O caminho será sempre a prevenção
através da educação em todos os setores da atividade humana, começando pela família,
passando pela escola e chegando a todos os meios de comunicação (rádio, jornal,
revista, TV, Internet, etc). O Estado deve dar atenção especial aos jovens e adolescentes
na faixa sócio-emocional de risco e fortalecer as políticas de combate ao narcotráfico.
Trata-se de um complexo círculo vicioso que só pode ser vencido através de um conjunto
de ações preventivas exercidas pelos governos e por toda a sociedade usando a força da
PAZ, uma vez que as ações violentas já provaram que são ineficazes e só fazem agravar
o problema.
15) - UMA NOVA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL: Experiências como a União Europeia e o
MERCOSUL são bem-vindas, mas ainda muito incipientes e insuficientes diante do
grande desafio da contemporaneidade que é caminhar a passos largos em direção a um
novo modelo civilizatório que tenha como parâmetro fundamental a Solidariedade entre
todos os povos do planeta. Para isto, o Brasil poderá cumprir papel relevante ao longo
das próximas décadas, desde que evidentemente resolva primeiro seus problemas
domésticos, totalmente possível, desde que haja vontade política. Este processo levará a
eliminação gradual das fronteiras e consequentemente extinção das forças armadas de
cada país em nome da força da Paz que deve ser mundial. Tal estágio de
amadurecimento na integração dos povos da Terra levará naturalmente à construção de
um Governo Mundial.
16) - PRODUTO E CONSUMO ECOLOGICAMENTE CORRETOS: O PAZ defenderá
como política econômica e tributária de governo a redução de impostos para todos os
produtos orgânicos, sem agrotóxicos, com selo de reconhecimento como produto
ecológico. Tais produtos terão que ter o aval do Ministério respectivo confirmando que
sua produção não tenha causado nenhum dano à natureza, aos animais e a qualquer ser
humano. Ao mesmo tempo em que se estimulam empresas a modificarem seus
processos industriais tornando-os ecologicamente corretos, também as pessoas devem
ser informadas por meio de campanhas sobre os reais benefícios do consumo correto.
17) - ENFRENTAMENTO À CORRUPÇÃO E À LAVAGEM DE DINHEIRO: O Brasil deve
se adequar a ações que visem denunciar e impedir que exista dinheiro de fonte em
lavagem financeiras, e que este não possa ser transferido facilmente. Tal medida além de
justa tem impacto direto e decisivo na diminuição global do chamado “crime organizado”.
Devem ser fortalecidos todos os organismos capazes de investigar e punir os chamados
“crimes do colarinho branco”, dando maior autonomia aos organismos compentes,
fortalecendo o perfil investigativo e independente do Ministério Público. Além disso, o PAZ
irá propor a criação de leis que transforme em crime hediondo o crime de desvio de
dinheiro público, com sequestro automático de todos os bens materiais dos envolvidos.
18) - DESBUROCRATIZAÇÃO: É fundamental manter programas permanentes de
redução da burocracia em todas as esferas governamentais. O PAZ se propõe a trabalhar
para inverter completamente a lógica do mundo, ou seja, devemos procurar simplificar ao
máximo a vida das pessoas valorizando a honestidade e penalizando a desonestidade.
19) - MERITOCRACIA: O PAZ propõe que somente exista até 2%(dois por cento) de
cargos comissionados de livre nomeação para os cargos subordinados aos Ministros e

secretários de Estado e Municípios, em relação ao total de cargos concursados. Assim,
entende o PAZ, que a cada troca de governo não existirá interrupção na condução das
políticas públicas estratégicas de desenvolvimento do país. Governabilidade de fato se
garante com governos sérios e transparentes que sempre terão respaldo popular.
20) - ELEIÇÃO INDIRETA E MANDATO PARA MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL – STF: O PAZ se coloca pelo fim do Quinto constitucional em todos os
Tribunais devendo os cargos de Desembargador e Ministro ser preenchido por juizes de
carreira, bem como que o indicados para o cargo de Ministro do Supremo Tribunal
Federal recaia sobre ocupantes de cargo de Desembargador ou Ministro dos Tribunais
superiores com idade mínima de 50 (cinqüenta) anos,m eleitos em lista tríplice por seus
pares e submetida à aprovação pelo Congresso Nacional.
21) – FIM DO VOTO SECRETO NO PARLAMENTO: O PAZ propõe o Fim de votação e
do voto secreto no PARLAMENTO.
22) – TRABALHO PARLAMENTAR COMO VOLUNTÁRIO E DE RELEVÂNCIA PÚBLICA:
O PAZ defende que o Parlamentar(membro do Poder Legislativo) realize essa função
com o escopo de ajudar sua comunidade, assim, esse trabalho seria de caráter
voluntário, renunciando-se ao pagamento de salário direto, devido ao cargo parlamentar
eletivo, em casas legislativas que tenham menos de 3 (três) sessões por semana, e em
horário que permita ao parlamentar exercer sua profissão pessoal sem prejuízo
financeiro.

