A NOSSA LUTA É SEM VIOLÊNCIA,
MAS É UMA LUTA DE RESISTÊNCIA.
A NOSSA LUTA NÃO USA A FORÇA FÍSICA,
MAS USA A FORÇA CRIATIVA,
COLETIVA E PERMANENTE.

A educação é a
arma mais poderosa
que você pode usar

para mudar o
mundo.

Nelson Mandela

É graça divina começar bem.

Graça maior persistir na

caminhada certa.

Mas graça das graças é

não desistir nunca.

Dom Helder Câmara

Eu aprendi que nunca

somos pequenos demais

para fazer a
diferença.

Greta Thunberg

Temos que nos fortalecer com

a arma do conhecimento,
e temos que nos proteger

com unidade
e união.

Malala Yousafzai

Olho por olho,

e o mundo

acabará cego.
Mahatma Gandhi

Devemos aceitar
uma decepção,
mas nunca perder a
esperança
infinita
Martin Luther King

O termo não violência ativa sintetiza em grande medida os
modos pelos quais o PSB deseja dirigir-se à sociedade,
disseminando afetos que apontem para o bem comum: amor,
tolerância, hospitalidade, resiliência em fazer e procurar o que é
bom, compaixão, solidariedade, fraternidade, respeito pela
humanidade de cada outro.

Carlos Siqueira

Apresentação
Diante dos constantes conflitos ideológicos, provocados e reverberados pelo presidente Jair Bolsonaro e seus filhos/assessores diretos,
deixando assim temas relevantes para segundo plano, faz-se necessário e urgente uma mudança de postura da sociedade como um todo,
em busca de resolutividade que promova o bem-estar social e psicológico da população.
Essas conquistas, no entanto, não serão atingidas se travarmos uma
luta violenta, no padrão que o atual governo adota e pratica. O “Discurso do Ódio” do atual presidente da república deve ser combatido com
o “Discurso da Paz”. Essa é a proposta do PSB – Partido Socialista
Brasileiro.

O Partido Socialista Brasileiro - PSB, por força das doutrinas que
motivaram sua fundação, é humanista e, em consequência, repudia
práticas violentas e desumanas e os valores que as animam.

Carlos Siqueira

A luta pelas conquistas e preservação da democracia e dos direitos do
povo brasileiro será travada pelo PSB
por meio de ações não violentas:
NÃO VIOLÊNCIA ATIVA - Uma postura
onde é possível o Partido se posicionar e mobilizar a sociedade, sem
entrar no campo que o atual governo
domina que é o da agressão, do ódio
e da intolerância.
Nesse contexto, o PSB lança uma campanha que tem por propósito
difundir o conceito da Não Violência Ativa, como estratégia efetiva e
eficaz de resistência, aos arroubos fascistas que temos assistido e que
não param de ser amparados, infelizmente, pela maior autoridade no
poder executivo federal.
A campanha de Não Violência Ativa que estamos lançando, sintetiza os
modos pelos quais o PSB deseja dirigir-se à sociedade, disseminando
afetos que apontem para o bem comum: amor, tolerância, hospitalidade, resiliência...
Nessa campanha apresentamos nossas causas que são norteadas pela
promoção da democracia, da prosperidade e da justiça social.
Vamos mostrar que buscamos a coesão social, solidariedade, fraternidade e respeito pela humanidade. Esse é o nosso prisma. Esses são os
nossos pilares.
O PSB mostra que a não violência
ativa é uma prática de resistência e
compreende, portanto, movimentos
que não se valem da força bruta,
para fazer com que a sociedade
humana supere a barbárie deste
momento, trilhando o caminho do
bem, rumo a um outro patamar
civilizatório.

Nossas Inspirações

Nelson Mandela
• Líder antirracista
• Ativista da paz

Dom Helder Câmara
• Um profeta da fraternidade
• Defensor dos direitos humanos

Greta Thunberg
• Jovem combativa
• Ativista ambiental

Malala Yousafzai
• Ativista dos direitos das
mulheres
• Defensora do acesso à educação

Mahatma Gandhi
• Líder espiritual
• Pacifista indiano

Martin Luther King
• Ícone na luta pelos Direitos
Civis e Igualdade Racial
• Premiado com o Nobel da Paz
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