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MANIFESTO AO POVO
Brasileiros, cidadãos da República Federativa do Brasil, conforme o que
preceitua o Art. 5° - n° 1 da Lei 5682, de 21 de julho de 1971, com a
redação que lhe deu a Lei 6767, de 20 de dezembro de 1979 e, no gozo dos
seus direitos políticos, resolvem fundar um partido político que atenda às
reais aspirações do homem brasileiro, partido esse que será doravante
designado como PARTIDO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL – P.I.N. (em
organização), configurado pela lei como pessoa jurídica de direito público
interno, que se destina a exercer legalmente atividade política e partidária
nos termos da legislação supra mencionada.
O PARTIDO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL P.I.N. (em organização),
orientará a sua atividade político partidária, lastreada no princípio da
Democracia Participativa, onde todos os patrícios participarão direta ou
indiretamente das decisões políticas do País, não como meros assistentes
do processo político nacional, mas sim, como agentes ativos da dinâmica
política.
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MANIFESTO AO POVO
Destarte, com a publicidade dada ao presente Manifesto, tem início o
movimento destinado à formação de um autêntico partido político,
inspirado no propósito de sustentar e garantir o ideal democrático,
fundamental e irmanado na consciência e na vocação do povo brasileiro,
com base na integração social, integração esta entendida no seu sentido
mais amplo. Tal movimento social e político, se sustentam, como já
declinado, na pedra fundamental do direito natural , qual seja, à vida.
Mas, São Tomás de Aquino dizia: “o homem para praticar a virtude, tem
de ter o mínimo de conforto”.
Em outras palavras, isto quer dizer que a vida só tem razão de ser, se for
vivida com dignidade. O homem deve ser, assim como sua eterna
companheira, a razão de todas as coisas. E a tese que desposamos, defende
a participação do homem e da mulher no destino de seu País e, por
conseguinte no seu próprio destino. Mas do que vale a democracia, se não
houver a participação dos governados, se os anseios básicos do homem e
da mulher, não forem satisfeitos efetivamente?
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MANIFESTO AO POVO
Brasil com suas dimensões continentais, se constituiu em compreensíveis
desafios ao nosso movimento, o qual tem como alicerce básico o
compromisso com a verdade e a justiça, sendo também um desafio à
ultimação do preenchimento das formalidades essenciais à organização e
ao pronto funcionamento do PARTIDO DA INTEGRAÇÃO
NACIONAL – P.I.N. (em organização), dentro do prazo legal.
Para corresponder à esta aspiração coletiva, é que se agiganta e se
fortalece o movimento criador do PARTIDO DA INTEGRAÇÃO
NACIONAL – P.I.N. (em organização), através do proselitismo legal,
proposto a congregar o homem e a mulher, inculcando-lhes uma
verdadeira consciência de brasilidade, visando apenas o bem estar do
nosso povo, sob o mais justificado entusiasmo da opinião de nossos
patrícios.
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CONCLUSÃO
Atendendo a uma força imperativa brotada da consciência, quase que
divina, e animados pelas incontáveis demonstrações de encorajamento e
estímulo recebidas de todos os pontos do País, e atendendo, também a
pedidos de elementos representativos do imenso eleitorado, que busca um
partido nascido do povo, isto é, de bases populares, o PARTIDO DA
INTEGRAÇÃO NACIONAL – P.I.N. (em organização), representam a
opção definitiva para o tratamento dos problemas no campo social, político
e econômico desta nação.
Entendendo que a democracia é forma de governo e exercício do poder, e
que confere aos cidadãos os meios de compreensão e liberdade de
julgamento que levam à adição voluntária de determinados princípios,
fundamentados em idéias e aspirações, tomamos a iniciativa de formar e
organizar um vigoroso partido político nacional, destinado a preservar a
autenticidade do sistema representativo, restabelecer a igualdade de
oportunidades para todos na ascensão social, e principalmente permitir
que o homem e a mulher mais humildes contribuam para com as decisões
políticas do seu País.
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CONCLUSÃO
A maior força das instituições democráticas, reside na dinamicidade do
sistema de sujeições intencionais, de sua vivência política ou social,
submetida a uma análise crítica permanente, reconhecida como
instrumento de seu contínuo aperfeiçoamento.
Como punhados de homens leais à bandeira, crentes nos mais puros
princípios da cristandade, estamos convencidos de que interpretamos o
anseio de ponderáveis corrente da opinião pública, ao decidirmos que esta
é a oportunidade para o lançamento de um partido que se nos fundamenta
mais lídimos princípios de valorização da criatura humana, e antes quer a
concretização dos objetivos de um movimento que tantas esperanças vêm
despertando na alma do cidadão e do povo brasileiro.
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CONCLUSÃO
Certos de que a idéia defendida alcançara o quorum constitucional exigido,
o PARTIDO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL – P.I.N. (em organização),
manterá integralmente o seu programa, admitida às alterações deliberadas
pelo voto da maioria absoluta de uma CONVENÇÃO NACIONAL,
consciente do avultamento das responsabilidades assumidas.
A bandeira erguida por muitos patrícios, não tombará; suas vozes de
pregoeiros invencíveis da democracia autêntica, continuarão sendo
ouvidas, porque encontraram eco na sincronia de centenas de milhares de
corações que pulsam no ritmo de um amor ardente pelo Brasil: Idéias não
se encarceram e nem morrem. A prova desta verdade, para nós, patriotas,
será a realização nos exatos moldes legais do PARTIDO DA
INTEGRAÇÃO NACIONAL – P.I.N. (em organização).
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PROGRAMA
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PRINCÍPIOS GERAIS
01 – O PARTIDO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL – P.I.N. (em
organização), doravante apenas designado pela sigla P.I.N. apresenta-se
ao povo brasileiro, sem discriminação de raça, credo religioso, ideologia
política ou social, com a finalidade de, juntamente com esse mesmo povo,
colaborar na reconstrução de uma sociedade mais humana e mais justa
voltada para o homem.
02 – O P.I.N. se propõe a fornecer ao sistema dirigente da nação, estudos
e planos para a resolução de problemas políticos, econômicos e sociais,
que tanto afligem o povo brasileiro.
03 – O P.I.N. incorpora ao seu programa político, a Declaração dos
Direitos Humanos, do qual o Brasil é um dos signatários, comprometendose a lutar por todos os pontos de vista defendidos por esta Declaração.
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PRINCÍPIOS GERAIS
04 – O P.I.N. se propõe a zelar pelo bem estar da nação brasileira,
defendendo os legítimos interesses da coletividade, palmilhando os
princípios básicos do humanismo cristão, não permitindo intromissão na
sua soberania
05 – O P.I.N. defenderá os direitos do cidadão brasileiro, mesmo fora do
Brasil, desde que se encontre investido dos direitos de cidadania
brasileira, mesmo sendo brasileiro naturalizado.
06 – Como partido popular que é, o P.I.N. se compromete a manter a
homogeneidade da família brasileira, dando-lhe condições de vida
condigna, capazes de torná-la o sustentáculo da Nação, sem perder de
vista a autodeterminação dos povos.
07 – O P.I.N. vem mostrar ao povo brasileiro, que é um partido político de
centro, que se estrutura no princípio filosófico da democracia
participativa, onde os brasileiros devem participar ativamente do governo,
quer diretamente quer indiretamente através de representantes eleitos por
votação.
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PRINCÍPIOS GERAIS
08 – Sendo um partido que defende a tese da democracia participativa, o
P.I.N. não comunga com idéias extremadas, quer sejam de direita, quer
sejam de esquerda.
09 – O P.I.N. defende a tese das eleições diretas para Presidente, VicePresidente da República, Governadores, Prefeitos etc... eleições indiretas,
através de colegiados para presidente de firmas estatais ou de economia
mista, onde o governo seja majoritário.
10 – O P.I.N. respeita e fará respeitar a CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL e demais diplomas legais
vigentes. Defende o regime democrático e a forma republicana de
governo, entendendo que a força do direito deve prevalecer sobre o direito
da força.
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PRINCÍPIOS GERAIS
11 – O P.I.N. defende e apóia o sistema de livre iniciativa e a propriedade
privada, assim como, a entrada de capital estrangeiro no País, desde que
haja uma legislação disciplinando esta entrada, evitando que o capital
retorne com prejuízo para a Nação.
12 – O P.I.N. pelo fato de ter nascido por inspiração popular, pretende
forjar uma autêntica consciência política no homem brasileiro, permitindolhe uma efetiva participação na escolha dos dirigentes da Nação, visando
com isso aperfeiçoar o sistema democrático. Por isto advoga o direito do
voto ao analfabeto e ao indígena (através de representação), impedindo que
o voto fique sujeito a quaisquer influências.
13 – O P.I.N. tornará viável um estudo com vistas a uma distribuição de
rendas mais justas, com base na realidade dos dias atuais, a fim de diminuir
as diferenças, entre as classes sociais, componentes da sociedade brasileira.
14 – O P.I.N. enquanto agente político, apresentará emendas à Constituição
Federal, a fim de excluir dispositivos contrários à tradição política, ao
sentimento e índole do povo brasileiro e sugerirá outras que atendam a esse
imperativo.
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PRINCÍPIOS GERAIS
15 – O P.I.N. desenvolverá uma política visando a adequar o mercado de
trabalho ao profissional recém-formado, evitando que este, mesmo
portando um título escolar, fique marginalizado profissionalmente.
16 – O P.I.N. desenvolverá projetos de Universidade Aberta, onde
dependendo das condições locais, não se exigirá escolaridade anterior
para ingresso, cujo acesso dar-se-á mediante concurso de seleção.
17 – O P.I.N. recomenda a criação do Ministério da Energia, separando
do Ministério de Minas, com vistas a equacionar o problema energético,
que tende a se agravar.
18 – O P.I.N. propugna o desenvolvimento de um sistema de assistência
social mais eficiente, menos burocrático.
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PRINCÍPIOS GERAIS
19 – Implantar programas de educação cívica e a instrução política, para a
formação dos quadros partidários, aprimorando o sistema democrático.
20 – Resguardar a igualdade de direitos e de deveres, entre civis e militares,
tendo em vista as peculiaridades de cada classe.
21 - Preservar a harmonia e a independência dos Poderes Legislativo,
Executivo e Judiciário, vedados privilégios de qualquer ordem.
22 – Colocar a solidariedade nacional, acima de dissídios eleitorais e
conflitos de interesses de unidades federativas.
23 – Defender e acautelar interna e externamente, a ordem, a segurança e a
tranquilidade dos cidadãos da Nação, considerando a moralidade pública e
privada, com base indispensável à proteção da família.
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PRINCÍPIOS GERAIS
24 – Desenvolver programas prioritários de âmbito nacional, nos setores
da educação, da saúde, das comunicações, nas pesquisas científicas e
tecnológicas e práticas esportivas.
25 – Proteger os recursos naturais do País, processando sua exploração,
em conformidade com os altos interesses nacionais, além de manter o
equilíbrio ecológico.
26 – Assegurar aos trabalhadores, os direitos e vantagens, já conquistados
no âmbito jurídico do Trabalho e da Previdência Social, bem como lutar
pela melhoria de sua condição de vida e de suas famílias.
27 – Proporcionar aos jovens, amplas oportunidades para ingresso em
estabelecimento de ensino especializado e técnico, com livre escolha da
profissão.
28 – Lutar pela ampliação da prestação de serviço militar, para ambos os
sexos, para que possam ajudar no desenvolvimento da Nação.
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PRINCÍPIOS GERAIS
29 – Manter os valores éticos tradicionais da cultura brasileira.
30 – Assegurar a efetiva tutela jurídica, para a apreciação das ofensas ou
ameaças às liberdades cívicas.
31 – O P.I.N. apresentará projeto para reforma social e política, no sentido
jurídico sócio-político perfeito e organizado, ou seja, Planejamento
Familiar, afim de que a família organizada possa usufruir das riquezas de
sua Pátria, pois, não podemos permitir o crescimento desorganizado da
população, colocando em risco, a segurança da Pátria, da Nação e do
Povo.
32 – Esse descuido coloca a Pátria em alto risco, e já estamos pagando
alto preço.
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PRINCÍPIOS GERAIS
33 – O P.I.N. contesta esses desmandos acometidos desde os anos 1985, quando
começaram aparecer os moradores de ruas, nas grandes cidades brasileiras, e o
nascimento da antiga F.E.B.E.M. , órgão que os Governos perderam o controle.
A deterioridade do sistema presidiário e a frouxidão das Leis, concedendo
beneficio aos criminosos contumazes, abolindo pois, a segurança de todos nós.
34 – O P.I.N. contesta o modelo dessa ordem econômica desvairada e
violentada, sem direção e sentido, prosperando um flagelo imensurável de 54
milhões de brasileiros, abaixo da linha de pobreza, comprometendo o futuro da
Pátria, da Nação e do Povo. Não queremos ser o terceiro flagelo humano do
orbe civilizado.
35 – O P.I.N. contesta esses resultados negativos no trato da coisa pública, pois,
é resultante da falta de austeridade no exercício de políticas públicas, para
atender o social em todas as dimensões, não estamos afirmando que vamos
resolver todos os problemas da comunidade brasileira, mas contra-atacar nas
suas estruturas falhas e prejudiciais.
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PRINCÍPIOS GERAIS
36 – O P.I.N. advoga uma segunda linha de crédito, para alavancar o
crescimento da riqueza nacional, afim de que se possa extirpar esse tumor
maligno, no organismo da Nação (54 milhões de miseráveis, abaixo da
linha de pobreza inconfessável, posto que, o trabalho é obrigação social e
fonte de riqueza , desde que proceda a existência digna).
37 – O P.I.N. tem projeto, para o financiamento de campanha políticopartidária, para os dois Poderes, sendo o Legislativo e o Executivo, sem
uso do DINHEIRO PÚBLICO, mas financiado pelo Poder Público,
preservando assim, a honra e a dignidade dos GOVERNANTES,
Legislativos e Executivos, libertando-os do colo dos agiotas e do
agentarismo nacional, donos do capitalismo selvagem.
AGRIPINO RIBEIRO DA SILVA
Presidente da Nacional
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