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 A juventude escreve sua própria 
história, no papel que é a realidade de suas 
vidas e com a caneta que são as suas ações. 
Do gene intrínseco, inquieto e questionador 
da juventude é que surgem as transformações 
sociais.
 Em um momento em que a conjuntura política brasileira e 
mundial apresenta uma forte reação dos setores conservadores e 
de ampliação das políticas neo-liberais, que exploram e subjugam 
os povos, a juventude tem a tarefa de se auto organizar e resistir 
a esta ofensiva.
 O golpe parlamentar que destituiu a presidenta Dilma e as 
derrotas eleitorais nas eleições de 2016, evidenciam a necessidade 
da Juventude do PT e da esquerda, se manter organizada e, em 
unidade, para seguir disputando corações e mentes da juventude 
brasileira.
 E é em meio a este cenário, que a JPT realiza seu Conselho 
Político, reunindo em São Paulo, nos dias 25, 26 e 27 de novembro, 
sua direção nacional, os secretários e as secretárias estaduais da 
JPT, para contribuir no processo de discussão e formulação que 
apresente a sociedade brasileira um programa alternativo, de 
embate a agenda capitalista imposta.
 Seguiremos na luta pela construção da nossa Pátria Grande, 
em união com nossos irmãos da América Latina, inspirada nos 
ideais de nossos líderes, de Bolivar a Fidel, de Chavéz a Lula e de 
todos e todas aqueles que sonham e lutam por uma sociedade 
mais justa, fraterna e igualitária.
 E é a Fidel, comandante-chefe da revolução cubana, 
que quis o destino que saísse da vida para entrar na história no 
mesmo momento em que nos reunimos, que homenageamos 
neste conselho político. Por sua luta e seus ideais, que libertaram 
e emanciparam o povo cubano, por seus sonhos e conquistas, que 
fizeram de Cuba exemplo de fraternidade e solidariedade 
para o mundo, é que nos inspiramos e gritamos:

Fidel presente!
Hasta la victória!

“E quem garante que a História
É carroça abandonada
Numa beira de estrada

Ou numa estação inglória

A História é um carro alegre
Cheio de um povo contente

Que atropela indiferente
Todo aquele que a negue”

Canción Por La Unidad de Latino 
America (interpretada por Chico 
Buarque e Milton Nascimento)
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 Os anos de 1929, 1964, 1968 e 1989 são exemplos 
de períodos históricos que, quando mencionados, remetem 
a acontecimentos ou a um conjunto de acontecimentos 
significativos, que fizeram com que essas datas se tornassem 
emblemáticas para o contexto da história brasileira e/ou mundial 
e para a compreensão da contemporaneidade. Do mesmo modo, 
é possível prever que, o ainda inacabado, ano de 2016, devido a 
série de episódios impactantes que ocorreram, se tornará objeto 
de pesquisa e estudo em um futuro próximo para um melhor 
entendimento da conjuntura política, econômica e social que 
ocorre globalmente.
 A crise econômica do capitalismo, iniciada em 2008 e em 
vigor até os dias atuais, remediada pelos próprios capitalistas com 
políticas de austeridade, ocasionou um aprofundamento vertical 
da precarização do trabalho e do aumento do desemprego em 
todos os setores, atingindo em cheio a juventude. Em um cenário 
de baixo crescimento das economias desenvolvidas, onde se 
reduzem os saltos tecnológicos e os ganhos de produtividade, 
ficam abertos os caminhos para a proliferação dos projetos 
populistas de direita, embasados no nacionalismo, na xenofobia 
e em políticas econômicas protecionistas. O isolamento político 
dos EUA após Trump, e da Inglaterra após Brexit, evidenciam esse 
cenário. 
 A crise do neoliberalismo está abrindo espaço não para 
uma alternativa à esquerda desse sistema econômico/político e 
sim para um discurso de alternativa ao neoliberalismo à extrema 
direita. Vide a ascenção de Marine Le Pen na França e o Trump 
nos EUA. Por isso a construção de uma alternativa popular, 
democrática e de esquerda é importante, nesse momento de 
polarização que vivemos. 
 Junto a isso, políticas externas agressivas visando 
instabilidade democrática na América Latina e África, bem como 
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a participação ativa em guerras e conflitos no Oriente-Médio que 
causaram horror e diásporas a estes povos. Ações ordenadas 
e organizadas com o interesse objetivo de saquear as riquezas 
naturais, tanto no ocidente como no oriente e do avanço do 
imperialismo global
 Acreditamos que o atual molde da globalização, cooptada 
pelo capitalismo financeiro e rentista, ameaça de forma 
avassaladora a condição humana, e que aliado ao neoliberalismo 
econômico, buscou em todas as partes periféricas do planeta mão 
de obra barata para em condições subumanas garantir lucros e 
manutenção de privilégios. Refutamos essa globalização que 
atende aos interesses financeiros em detrimento da condição 
humana. Acreditamos que é hora de colocar em pauta uma 
nova forma de organização global, que por fim derrube da lógica 
de metrópole e colônia, junto com a lógica de exploradores e 
explorados.  
 Bem como em nossos anos de fundação, hoje a democracia 
está sob risco e não diferente daquela época o PT resiste como 
um instrumento fundamental para as lutas da classe trabalhadora 
e para a consolidação da democracia no Brasil. A fragilidade 
democrática que mobilizou milhões nos anos de redemocratização 
brasileira e fundação do PT volta a assombrar o Brasil, dessa vez 
numa silenciosa articulação de variadas faces e formas, travestida 
de normalidade institucional, que ao passo em que ameaça os e 
as trabalhadoras com retirada de direitos e retrocessos sociais 
garantidos pela limitação de tetos de gastos sociais, trabalha 
diuturnamente defender e garantir os privilégios de setores que 
apoiaram e apoiam o golpe.
 É importante destacar, que vivemos em um país, em que 
dois terços de sua história foi marcado pela escravidão e isso gerou 
uma estrutura social caracterizada por profunda desigualdade, 
intensa exploração do trabalho, economicamente dependente e 
uma cultura política autoritária e racista, em que as classes sociais 
se tornaram estagnadas, e os setores historicamente privilegiados, 
que outrora eram senhores de escravos, hoje se refletem 
na elite que não suporta as transformações sociais que o 
nosso país sofreu a partir dos governos do PT. 
 O golpe de estado vem para rasgar a constituição 
cidadã de 88, que a partir dos governos do PT, deixou de 
ser letra morta para tornar-se epílogo das reconquistas 
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de direitos da classe trabalhadora, desenhando o Brasil como país 
mais justo e soberano. É interesse do golpe as sucessivas quebras 
de preceitos da constituição, a fim de garantir a manutenção de 
privilégios de um setor da elite que há sucessivas eleições tem 
seu projeto negado nas urnas, e que representa setores da 
sociedade que passaram a se sentir desprestigiados quando o 
povo finalmente foi incluído do orçamento público.  
 Assim como o golpe de 64, o golpe em curso no Brasil hoje 
foi viabilizado por artifícios políticos com finalidades econômicas. 
Assim como 64, hoje a classe trabalhadora é atingida com 
retiradas de direitos e utilizando-se de uma doutrina repressiva 
que parte do estado para calar qualquer ameaça a manutenção 
do status capitalista. O golpe representa interesses de classes, e 
ainda está em curso.
 O caminho político dessa instabilidade democrática, não 
tem outro destino se não o aumento de desigualdades sociais 
que haviam sido diminuídas com avanços importantes, ainda que 
não estruturais, pelos governos petistas. Fica evidente a intenção 
do governo golpista de relegar à classe trabalhadora o papel 
de cidadãos de segunda classe. Um exemplo disso é a tentativa 
sem diálogo de mudança da grade curricular do ensino médio, 
acentuando as contradições de um sistema educacional em que 
o jovem da periferia está fadado a uma formação que não lhe 
dá nada além do que o mercado pede. Uma educação que não é 
libertadora e não forma cidadãos e cidadãs críticas está fadada 
a ser mero meio reprodutor de desigualdade social, ceifando o 
futuro das atuais e próximas gerações, tentando nos reduzir a 
meros escravos do mercado.
 O debate econômico norteia o 
rumo do país, e mais uma vez, os sonhos 
da juventude estão fora do script. A PEC 
do teto de gastos (antiga  PEC 241, atual 
PEC 55 no senado), com o pretexto de 
limitar gastos públicos, ameaça ceifar de 
vez a oportunidade do Brasil se tornar 
um país socialmente mais justo, com 
capacidade de gerar e distribuir riquezas. 

 Nos governos do PT a vida do 
povo e da juventude melhorou com a 
implementação de políticas sociais, de 



transferência de renda e ampliação do acesso à educação. No 
entanto, as recentes ameaças aos investimentos nos serviços 
públicos colocam em xeque o que construímos, além de jogar o 
Brasil na incerteza de um futuro sombrio, onde torna-se política 
de Estado a manutenção dos dividendos do capital especulativo, 
em detrimento do desenvolvimento do povo brasileiro.
 A vitória eleitoral do conservadorismo nas eleições em 
2016 no Brasil, assim como nos EUA e em outros países na 
América Latina como no Peru e na Argentina em 2015, não podem 
ser tratadas de forma isolada, sem considerar a continuidade da 
agenda conservadora no mundo. 
 Impulsionada por setores médios da sociedade convictos 
de que as agendas progressistas que beneficiaram conquistas 
aos setores populares e a maioria dos trabalhadores, resultaram 
em perdas de direitos e numa forte reação de negação e 
criminalização da política, esta capitulada essencialmente sob a 
instrumentalização política do processo da Lava-Jato, o resultado 
das urnas abriu espaço para que velhos oligarcas recuperassem 
os seus quinhões de poder e que “outsiders” da política 
entrassem para este ramo, maquiados sob o discurso do “novo” 
e com promessas políticas voltadas  para o individualismo, como 
diminuição de impostos, redução do estado, em detrimento do 
coletivo, com expressões de sucesso do mundo dos negócios.
 O linchamento político do PT realizado diuturnamente pelo 
conluio jurídico-político-midiático e que respinga a todos os outros 
partidos de esquerda, foi e vem 
sendo de uma agressividade tão 
grande, que torna surpreendente 
não o número de derrotas, mas 
especialmente, como pode ainda 
ter conquistado algumas vitórias 
em uma conjuntura tão hostil.
 Entretanto, a juventude 
resiste! Ocupações estudantis 
tomam o Brasil de norte a sul 
contra o governo ilegítimo e seus projetos nefastos 
como a PEC do fim do mundo e a reforma do ensino 
médio. Os trabalhadores e trabalhadoras do campo 
e da cidade se organizam por seus direitos e contra a 
flexibilização trabalhista, através de atos e greves no 
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país inteiro. 
 O conservadorismo se 
beneficia do golpe para galgar 
os espaços de poder. Depois de 
décadas, liberdades individuais se 
veem ameaçadas por uma onda 
fundamentalista alimentada de ódio e 
rancor. A violência contra a juventude 
negra, contra as mulheres e LGBT’s 
vem crescendo exponencialmente 
nos últimos anos. O genocídio da 
juventude negra, que é reflexo da 
nossa estrutura social racista, se 
intensificou nos últimos anos, até 
chegar a dados gritantes como o 
divulgado pela CPI do Senado Federal 
sobre a violência contra a juventude 
negra que ditou que a cada 21 minutos um jovem negro morre no 
Brasil. A cultura do estupro violenta as mulheres diariamente, o 
patriarcado cerceia as mulheres dos espaços e se são as mulheres 
e os negros a maioria da sociedade, são esses os agentes 
prioritários para articulação e para a transformação social. 
 A luta do PT é por uma sociedade sem dominação, 
exploração e opressão de classe, gênero, raça, sexualidade e 
credo. A luta do PT, e da juventude do PT, é pela emancipação 
do povo, e seguiremos firmes na luta contra o golpe, apoiando as 
ocupações e fortalecendo os espaços de luta dos trabalhadores 
contra o golpe.
 O contraste da ideia de que o PT nasceu para lutar pela 
democracia e a emancipação dos trabalhadores com a realidade 
de luta por emancipação política dos jovens e a luta pela garantia 
de direitos, nos traz a necessidade e responsabilidade de atualizar 
as bandeiras do partido para a disputa da sociedade. Para que o PT 
continue sendo o principal instrumento de organização e luta da 
classe trabalhadora na disputa de poder na sociedade brasileira, é 
fundamental que o partido realize um balanço crítico e autocrítico 
do último período reconhecendo os erros cometidos e os limites 
do projeto implementado nos anos de governo petistas. Projeto 
esse que não realizou as mudanças estruturais necessárias 
para que pudéssemos continuar transformando a vida do povo. 



Esse balanço é fundamental para que 
possamos reconquistar a confiança da 
classe trabalhadora, atualizar nossa 
estratégia e nosso programa para 
enfrentar esse novo período de ofensiva 
neoliberal e construir um arco de 
alianças entre os setores democráticos 
e de esquerda. 
 É vocação histórica do PT dar voz 
aos explorados e marginalizados, 
e é necessário que seja constante 
a atualização e a estreita relação 
do PT com a luta do povo, como 
historicamente se constitui, através 
dos movimentos sociais. 
 A melhoria nas condições de vida 
do povo nos governos do PT deu voz 

e vez para jovens, mulheres, negros e negras, LGBT’s, indígenas 
entre outros setores historicamente marginalizados. O projeto 
progressista implementado em nossos governos, seu legado 
e suas contradições trouxeram novos desafios para a esquerda 
brasileira que colocam a necessidade da atualização da estratégia 
programática e de bandeiras do partido, que deve ocorrer do VI 
congresso do PT.  Nisso, é fundamental a inclusão das agendas 
e bandeiras desses setores para a construção de um projeto 
hegemônico que além de fazer margem ao governo golpista, 
aponte para o futuro, nos permitindo fazer a disputa da sociedade 
representando a quem o PT nasceu para dar voz: o povo.
 Acreditamos que não há via para a construção de uma 
sociedade justa sem igualdade de gênero, sexualidade, igualdade 
racial. Temas como a legalização do aborto, a criminalização da 
homofobia, o direito das mulheres e o combate ás opressões devem 
ser tratadas com centralidade. Assim como a descriminalização 
das drogas, a desmilitarização da PM são pautas fundamentais 
para combater o genocídio, a criminalização da pobreza e 
da população negra, que tem como alvo natural o jovem 
negro da favela. Nosso programa deve contemplar uma 
nova agenda de trabalho, emprego e cooperativismo 
– numa compreensão do “trabalhador dono do meio de 
produção”, economia sustentável, reforma urbana, agrária 
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e tributária, reforma política, democratização da mídia, e 
especialmente nas novas formas de organização da juventude. 
Esses são temas caros à juventude do PT, e estaremos na 
luta por um projeto político que coloque essas temáticas, que 
figuram o cotidiano do perfil da juventude brasileira, no centro 
da formulação do PT.
 É preciso neste momento formular um novo modelo 
de agenda econômica que consiga superar os atuais limites 
dos nossos projetos, e que tenha como centro a emancipação 
da maioria da classe trabalhadora, que não fique sujeita 
as possibilidades do Estado e do Mercado, que possibilite a 
recuperação da crise econômica, enfrente o desemprego da 
juventude, em especial as juventudes rurais e distantes dos 
centros urbanos, e assente o caminho para a continuidade do 
desenvolvimento econômico do nosso país.
 Em meio a essa conjuntura chegamos ao fim do 
primeiro período em que a cota geracional, que garante 20% 
de jovens em todas as instâncias partidárias, foram aplicadas 
na composição do PT. Passado esse período, não restam 
dúvidas da necessidade da cota geracional, e das outras cotas, 
para a reoxigenação do partido e ampliação do seu debate com 
os estratos sociais. No entanto, a resistência a essa e outras 
formas de representação do partido persistem, sobretudo 



na marginalização desses setores nos processos de tomada de 
decisão e em sua recorrente falta de autonomia política.
 Acreditamos que o debate econômico deve ser feito 
centrado no povo, e que, o reconhecimento dos erros em 
não propormos transformações ainda mais estruturais no 
desenvolvimento da juventude. Devemos propor à sociedade o 
debate sobre uma economia voltada para a juventude.
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CENÁRIO ATUAL DA JPT, pós 
eleitoral, A PARTIR DA REALIDADE 
DOS ESTADOS

 O PT e a Juventude do PT se organizam a partir do 
acúmulo de debates entre as forças políticas, tendo, ainda 
no último período, vivido processos de conflitos maiores.
Porém com o avanço da ofensiva do golpe executado contra o 
nosso projeto e a presidenta Dilma, as forças que constroem 
a JPT avançam na formulação e na mobilização para luta, 
construindo, assim, uma agenda em unidade que nos mantém 
vivos e disputando as mentes e corações da juventude 
brasileira. O relato das ações das direções estaduais da JPT 
mostra o esforço em superar diferenças na correlação de suas 
correntes e coletivos. A garantia do amplo diálogo dentro de 
toda a JPT com a finalidade do embate às forças conservadoras 
e fascistas que nos atacam deve ser prioridade. Isso só se dará 
com uma forte unidade!
 A garantia de unidade dentro da JPT e do PT tem 
acompanhado outro avanço, o da unidade do campo da 
esquerda em suas diferentes organizações e movimentos 
sociais, pode-se destacar a forte relação com a Frente Brasil 
Popular e as outras Frentes protagonistas nos estados. 
Somando-se ainda a Primavera Secundarista e da Juventude, 
que, através das ocupações contra a PEC 241/55, PLS 257 e a 
MP 746, entoaram o grito de Fora Temer.
 Paralela à agenda contra o golpe, a Juventude do PT nos 
estados e municípios se envolveram diretamente no processo 
eleitoral em suas cidades. Por mais que o resultado das urnas 
para o nosso partido, possa ser avaliado como traumático, em 
contraponto, a juventude do PT teve um cenário de avanço, 
conseguindo dialogar com a sociedade, obtendo um total 
de  mais de 2 mil candidaturas de jovens a vereança, sendo 



destas, 800 mulheres, 16 candidaturas a prefeitos e prefeitas 
e 56 vice-prefeitos e vice-prefeitas. Para subsídio e auxílio as 
candidaturas jovens, a JPT apresentou sua cartilha eleitoral, uma 
carta-compromisso para a juventude e construiu um memorial de 
política públicas1 na web para acolher experiencias e cuidar do 
nosso legado.
 Em meio a esse período de grandes mobilizações, de 
necessária organização, formação e intensa comunicação, os 
estados apresentaram uma enorme dificuldade com a garantia 
de orçamento e viabilidade estrutural, prejudicando em muito o 
avanço da JPT nos municípios e inviabilizando o aprofundamento 
do debate político junto a sociedade. Para o êxito do PT no próximo 
período é vital o desenvolvimento e fortalecimento da Juventude 
do PT, dessa forma, a destinação de recursos do fundo partidário 
para a juventude e o autofinanciamento da JPT se tornam 
ferramentas emancipadoras da juventude. Sendo a criatividade e 
o entusiasmo dessa geração motriz de um ou mais projetos que 
sirvam como renda para o funcionamento das instâncias da JPT e 
ainda ofereça produtos e elementos que contribuam na formação, 
comunicação, mobilização e identidade da nossa política.

1 http://memoriappj.wixsite.com/
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PREPARAÇÃO DA JPT PARA O VI 
CONGRESSO DO PT – UM NOVO 
PROGRAMA PARA A ORGANIZAÇÃO 
POLÍTICA DA JUVENTUDE 
TRABALHADORA BRASILEIRA

 A partir dos desafios postos para a juventude trabalhadora 
brasileira e com a convocação do VI Congresso do PT, a juventude 
petista deve assumir para si a tarefa fundamental de construir 
um processo preparatório que possibilite a experimentação e 
formulação de um Programa Político para o Congresso Partidário 
que apresente:

a.  o que a JPT propõe para o conjunto do PT e para o Brasil – 
eixos de debate: Democracia, Economia e Formação;
b.  o que o PT deve propor para a juventude trabalhadora 
brasileira – um programa que seja uma alternativa capaz de 
superar este momento de crise do capital e da política sob os 
olhos da democracia;
c. Programa do PT para JPT – autonomia, financiamento e 
autofinanciamento, cotas geracionais, agendas da juventude 
para disputar a hegemonia;
d.  A convocação do IV Congresso da JPT para o início do 
segundo semestre de 2017, com etapas municipais, estaduais 
e nacional.



TAREFAS DA EXECUTIVA 
NACIONAL DA JPT PARA 2017 
(PLANO DE TRABALHO)

 Defendemos neste conselho político o debate à cerca 
da organização das instâncias de juventude dentro do partido, 
de forma que consigamos influir de forma mais consistente 
e qualificada na vida do PT. Para tal, elencamos a partir das 
discussões feitas ao longo deste Conselho Político, ações diretas 
para uma melhor atuação e consolidação da JPT em todo território 
brasileiro, bem como suas justificativas:

1)  Destinação de 5% do fundo 
partidário para a juventude; a fim 
de financiar as diversas atividades 
militantes, além de possibilitar 
a estruturação de fóruns de 
formulação para a juventude do 
PT;

2)  Conta de arrecadação da JPT; 
para formalizar e registrar as 
formas de doação de campanhas 
de arrecadação, e forma de 
gerenciamento de fundos de 
atividades da JPT;

3)  Jornal mensal da Juventude 
do PT, estabelecendo o conselho 
político como o próprio conselho 
editorial, a se organizar a partir de 
rede construída pela SNJPT.

4) Autofinanciamento - 
Construção de uma rede de 
empreendimentos solidários 
ligados a JPT, que se utilizem do 
calendário da juventude do PT 
como forma de divulgação dos 
produtos, tendo também, uma 
linha de acessórios com finalidade 
de arrecadação militante;

5)  #MinhaHistóriaComLula: 
Depoimentos de pessoas contando 
sua passagem, lembrança ou 
alguma ação com Lula. O povo 
deve contar a sua história, 
reconhecendo o legado do 
presidente Lula e disputar a 
narrativa contra a 
ofensiva da imprensa 
golpista. Reuniremos as 
mensagens da tag em 
uma publicação final.
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 Além dessas ações, 
este conselho aprova a 
convocação do seguinte ciclo 
de fóruns de formulação e 
debates da juventude do PT, 
com finalidade de produzir 
acúmulo político específico 
para a JPT, com calendário a 
ser definido também por este 
conselho.

1) CONGREX aberto para reconstrução da juventude do 
PT nos municípios onde não houveram congresso e não tenha 
direção da JPT;

2) Jornada de Formação da JPT; jornada nacional de 
formação de formadores, com o propósito de incentivar a 
realização de posteriores etapas de formação estaduais;

3) Encontro Nacional de Jovens Mulheres do PT;

4) Lançamento do IV congresso da JPT no VI congresso 
do PT; 

5) Convocação do conselho político para aprovação do 
regimento interno da JPT e regimento do IV congresso da JPT;

6) Etapas preparatórias para o congresso do PT: 
democracia, economia e formação;

7) Congresso da JPT no segundo semestre de 2017; a 
fim de traçar a organização e os apontamentos de nossa 
juventude para os próximos períodos, tendo por objetivo 
nossas formulações sobre os eixos “Democracia, Economia e 
Formação”



8) Encontro Nacional de Estudantes Petistas; precedido por 
etapas estaduais a serem regulamentadas ainda por esse conselho, 
sem obrigatoriedade presencial;

9) Festival Aldeias da Juventude do PT; contra o machismo, 
LGBTfobia e racismo. Precedido de etapas estaduais, e ainda a ser 
regulamentado por este conselho, sem obrigatoriedade presencial, 
executado pela SNJPT;

10) JN13 – Encontro Nacional de jovens negros do PT;

11) Encontro Nacional de RI da JPT;

12) Atividade das Juventudes com o Presidente Lula: “Manifesto 
do PT”. Qual seria o partido dos nossos sonhos? Qual a nossa 
utopia?
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Conjuntura 

 “O PT não pretende criar um organismo qualquer. O Partido 
dos Trabalhadores define-se, programaticamente, como um 
partido que tem como objetivo acabar com a relação de exploração 
do homem pelo homem. E que: O PT afirma seu compromisso com 
a democracia plena, exercida diretamente pelas massas, pois não 
há socialismo sem democracia e nem democracia sem socialismo” 
(Carta de Princípios, de 1º de maio de 1979, elaborada antes da fundação do PT).

  “O socialismo que nós queremos se definirá por todo o 
povo, como exigência completa das lutas populares, como resposta 
política e econômicas global à todas as aspirações concretas que 
o PT seja capaz de enfrentar (...) o socialismo que nós queremos 
não nascerá de um decreto, nem nosso, nem de ninguém.
(Discurso de Lula, na 1ª Convenção Nacional do do PT - 1981)

 “Queremos uma sociedade em que (mulheres) e 
homens sejam valorizados e onde nenhum(a) (mulher) e 
homem possa ter o direito de explorar o trabalho de outro. 
Uma sociedade em que cada um e todos possam ter iguais 
oportunidades para realizar suas potencialidades e aspirações”.
(2ª Encontro Nacional do PT - 1982)

“Não há socialismo sem feminismo”.
(1º Encontro Nacional do PT sobre o Movimento de Mulheres - 1982)

CHAMADA CONGREX MUNICIPAIS DA JPT
CONGRESSOS EXTRAORDINÁRIOS MUNICIPAIS DA JPT



Público Alvo

 Para o jovem daquele município que não realizou e queira 
realizar o congresso da JPT em seu município. A JPT abre suas 
portas, bem como sua democracia interna e conclama o esforço 
coletivo das atrizes e atores construtores dos movimentos de 
juventude locais para a realização dos Congressos Municipais 
Extraordinários Abertos da JPT, voltado para toda a juventude 
brasileira, a fim de melhor organizar a intervenção da juventude, 
que tem o Partido dos Trabalhadores como referência nesse 
momento de construção do VI Congresso do PT, no qual a JPT, 
ainda, não está organizada.

DAS REGRAS GERAIS – METODOLOGIA
E REGIMENTO (COMO FAZER)

Do Período de realização: 12 de dezembro de 2016 à 24 de 
fevereiro de 2017.

Da Comissão Organizadora Municipal (COM): 1 à 3 membros. 
Enviar ata com NOME, CNF, EMAIL E TELEFONE para a secretaria 
estadual e nacional da JPT.

PARÁGRAFO 1º: nos municípios onde não houverem filiados 
aptos a constituírem a Comissão Organizadora Municipal (COM) 
procurar diretamente a secretaria Nacional da JPT e/ou a 
secretaria estadual da JPT.

PARAGRAFO 2º: em caso de haver mais de uma inscrição de 
COM no município caberá a Secretaria Nacional e Estadual da JPT 
validar a comissão responsável.

Da Votação: voto direto e secreto em urna. No qual elegerão 
por maioria simples e na mesma cédula secretária ou secretário 
(nominal) e a executiva (chapa).

Obs: poderão votar e ser votado todas e todos as e os filiados ao PT, 
com idade de até 29 anos, e excepcionalmente, para os CONGREX 
DA JPT, todas aquelas e aqueles que se filiarem ao PT até o dia de 
realização do CONGREX, incluindo os filados no próprio evento, sem 
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haver a necessidade de pagamento da contribuição partidária para as novas e 
os novos filiados, ou de regularização da contribuição partidária para aquelas e 
aqueles já filiados.

Das inscrições das chapas: as chapas para executiva e as inscrições 
de candidatas e candidatos a secretária(o) da Juventude do PT 
devem ser inscritas até 1 (uma) hora  antes da votação e deverá 
ser feita através do preenchimento do formulário (anexo 1).

Da composição das direções municipais
fica definido a seguintes faixas:

Realidade 1 - Acima de 500 jovens filiadas e filiados - Secretária(o) 
eleita(o) + 8 na executiva + 4 no pleno.

Realidade 2 - Abaixo de 500 jovens filiadas e filiados - Secretária(o) 
eleita(o) + 3 à 9 na executiva (sem pleno).

OBS: Sugestão de composição da executiva: Secretaria Adjunta Organização, 
Formação Política, Movimentos Sociais, Comunicação, Politicas Publicas de 
Juventude, Mobilização e Ações Afirmativas. 

Da metodologia do CONGREX: Os Congressos Municipais 
Extraordinários Abertos da JPT tratarão, obrigatoriamente, das 
seguintes pautas, que serão parte da intervenção da JPT no 
Congresso do PT:

a) Democracia – discutir as relações das instituições  
 democráticas e do Estado com o povo brasileiro.

b) Formação – pacto de formação de massas das esquerdas
 para a juventude como principal tarefa na busca de uma
 nova hegemonia.
 c) Economia – formulação de um acúmulo sobre um novo
 modelo de agenda econômica que supere os atuais limites
 dos nossos projetos.

OBS: sugerimos que o CONGREX ocorra com duração mínima de um período do 
dia (manhã, tarde e noite) e que seja amplamente divulgado nas redes sociais. 



JUVENTUDE DO PT NACIONAL

Setor Comercial Sul
Quadra 2, Bloco C

Nº 256, Edifício Toufic
Brasília – DF

juventude@pt.org.br
(61) 3213-1388 / (61) 3213-1382

facebook.com/JPToficial
twitter.com/JPT13



Najara Leite Bento - SP
Mirla Motta - RO
Layanne Carvalho Santos - SE
Erika Rodrigues - RJ
Luan Alves Silva - PA
Carlos Emar - PR
Raoni Fernandes - RN
Miguel Angelo Andrade - MG
Jessica Italoema Moura - AM
Kaique Araujo da Silva - BA
Tais Lopes - SP
Saulo Antonio Dias dos Santos - DF

EXECUTIVA JPT

SECRETÁRIOS(AS) 
ESTADUAIS

SECRETÁRIO NACIONAL

PLENO

Ieve Terra Nova - AC
Thatiane Nicacio - AL
Cassio Santos - AP
Ruan Octavio da Silva Rodrigues - AM
Matheus Maciel - BA
Romário D’Angelo Luz - CE
Andrea Cristina Abreu - GO
Edivaldo Souza - MT
Raoni Neves - MS
Gustavo Aguiar - MG
Michele de Lima - PA
Enio Miller - PB
Martin Henrique - PR
Pedro Abreu - PE
Alyson Guimarães - PI
Ronald Sorriso - RJ
Pedro Rezende - RN
Adriele Manjabosco - RS
Natalya Layane Gomes de Paula - RO
Noemia Silva - RR
Ivana Lais - SC
Erick Bouzan - SP
Linei Christiane - SE
Domingos Santos - TO

Projeto Gráfico: Matheus Leal
Fotos: Matheus Leal e Focca (Frente de Organização de Cultura e Comunicação Alternativa)

João Paulo Farina - RS

Ruan Octavio Rodrigues - AM
Anderson Alves Doria - BA
Alanamara Marinho - GO
Thaís Gondim Costa - GO
Cricele Aguiar Muniz - MA
Manuel Pereira Araujo - MT
Maria Luiza Guarines - PE
João Gomes de Oliveira Neto - PI
Francisca Marina de M. Costa - PI
Roberto de Souza - PR
Cristiano Barbosa - SP
Victor Hugo de Mattos Martins - ES
Pamela Roberta Oliveira Correia - MG
Geissonara Junaica Nunes Barbosa - BA
Enio Miller - PB 
Danielson Santos da Silva - PA
Milena Aquino - SP


