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Fo
to

: R
ic

a
rd

o 
St

u
ck

er
t



Foto: Ricardo Stuckert



R
ev

is
ta

 in
st

itu
ci

on
a

l d
o 

P
T 

 ||
  j

un
ho

 d
e 

20
17

 a
 a

g
os

to
 2

0
19

P.
  3

O último período foi marcado pelos ataques brutais ao 
Estado Democrático de Direito e às conquistas históricas 
dos brasileiros e brasileiras, patrocinados por aqueles 
que nunca se conformaram em perder quatro eleições 
consecutivas para o PT e ver o povo melhorar de vida. 
Nunca aceitaram que o povo escrevesse com suas mãos 
a própria história. 

Lula, vítima desses ataques e símbolo maior de um 
Brasil que respirava redução das desigualdades, 
democracia, soberania e fé no futuro, foi injustamente 
condenado e preso, em uma farsa jurídica que vai aos 
poucos sendo revelada ao mundo. A prisão tinha o único 
objetivo de impedir que, mais uma vez, Lula fosse eleito 
presidente da República, e, posteriormente, impedir que 
o PT chegasse ao governo com Haddad presidente. 

O PT cumpre sua tarefa de resistir a esse estado de 
coisas. A defesa de Lula e do povo brasileiro foi o centro 
de nossa atuação no último período e seguirá sendo o 
foco de nossa unidade política para derrotar o atraso 
e retomar o caminho da democracia e dos direitos em 
nosso país.
 
Em tempos duros como os que vivemos, é hora de 
estarmos unidos e sintonizados com o povo para 
resistirmos ao retrocesso imposto por Bolsonaro. O PT é 
um grande instrumento de luta dos trabalhadores e do 
povo brasileiro, um partido fiel a seus princípios e a sua 
história, que se orgulha de seus acertos e não tem medo 
de reconhecer seus erros, que se atualiza para um Brasil  
em transformação, que quer ouvir e dialogar de forma 
permanente com a população sobre suas necessidades e 
seus sonhos. O caminho é longo e precisamos percorrê-
lo com firmeza para devolvermos ao país o projeto de 
desenvolvimento soberano com inclusão e justiça social 
que começamos a construir. Os grandes desafios nos 
dão mais força! Nascemos e fomos forjados na luta. 
A construção coletiva e fraterna será sempre nosso 
referencial na caminhada. 
 
Gleisi Hoffmann   
Presidenta Nacional do PT 

>> LUTA E RESISTÊNCIA
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Henrique Donin 
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Tecnologia de Informação
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Setorial Nacional de Pessoas 
com Deficiência 
Sérgio Cruz 
Setorial Nacional de Economia 
Solidária 
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Setorial Nacional de Educação 
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Luizete Vicente da Silva
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Maristella Victor de Matos
Mayra Caroline de O. F. Noleto
Natália de Sena Alves
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Patrícia Carlos
Paulo Guedes
Raimundo Martins Pereira
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Rogério Correia
Rosana Ramos da Conceição
Rosane Silva
Rui Falcão
Selma Rocha
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Teresa Leitão
Vaumik Ribeiro da Silva
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Vivian Farias
Washington Quaquá
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Depois de celebrarmos as conquistas 
alcançadas nos 13 anos dos governos de 
Lula e Dilma, os aniversários do Partido dos 
Trabalhadores em 2018 e 2019 foram marcados 
pela luta e resistência popular. 

Em 2018, o lema de aniversário foi “Sonhos, 
Lutas e Conquistas”. Naquele momento, Lula 
liderava todas as pesquisas para presidente. O 
povo sabia que ele era o único capaz de barrar 
os retrocessos causados pelo golpe e pelo 
governo Temer e de trazer de volta o tempo 
bom, avançando ainda mais.  

Neste ano, a celebração já não contava com 
nosso presidente de honra. Lula era mantido 
como preso político em Curitiba. A militância, 
por sua vez, fez valer o slogan que estampava a 
marca dos 39 anos: “Sempre ao lado do povo”. 
Por todo o país, milhares de militantes saíram 
às ruas, realizaram atos, celebraram nas redes 
sociais e mostraram por que Lula nunca estará 
sozinho e o PT jamais deixará de ter motivos 
para celebrar. 

>> PT 38 E 39 ANOS: CELEBRAÇÕES
DA LUTA E RESISTÊNCIA POPULAR
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O partido já deu início a um dos momentos mais 

importantes dos filiados e militantes petistas: o 7º 

Congresso Nacional do PT, que será realizado em 

novembro de 2019, nos dias 22, 23 e 24, na capital 

paulista. 

Antes, as bases partidárias e todas as instâncias 

estarão mobilizadas para debater o futuro do PT, 

bem como das lutas que seguirão. As eleições 

municipais dos delegados e delegadas para as 

etapas estaduais e nacional foram realizadas 

em todo o país no dia 8 de setembro com muito 

sucesso. Já a eleição do Diretório Nacional 

será feita durante a própria etapa nacional do 

7º Congresso, pelos delegados e delegadas 

eleitos(as) nos municípios em 8 de setembro. 

As etapas estaduais do 7º Congresso serão 

realizadas simultaneamente nos dias 19 e 20 de 

outubro em todo país.

>> 7º CONGRESSO: O FORTALECIMENTO PELAS BASES
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>> BANCADA DO PT                
     NA CÂMARA

>> GOVERNADORES

>> BANCADA DO PT                  
     NO SENADO

Afonso Florence (BA) 
Airton Faleiro (PA) 
Alencar Santana (SP) 
Alexandre Padilha (SP) 
Arlindo Chinaglia (SP) 
Assis Carvalho (PI) 
Benedita da Silva (RJ) 
Beto Faro (PA) 
Carlos Veras (PE) 
Carlos Zarattini (SP)   
Célio Moura (TO) 
Elvino Bohn Gass (RS) 
Enio Verri (PR) 
Erika Kokay (DF) 
Frei Anastácio (PB) 
Gleisi Hoffmann (PR) 
Helder Salomão (ES) 
Henrique Fontana (RS) 
João Daniel (SE) 
José Airton Cirilo (CE) 
Jorge Solla (BA) 
José Guimarães (CE) 
José Ricardo (AM) 
Joseildo Ramos (BA) 
Leonardo Monteiro (MG) 
Luizianne Lins (CE) 
Marcon (RS) 
Maria do Rosário (RS) 

Camilo Santana  (CE)  
Fátima Bezerra (RN)  
Rui Costa (BA) 
Wellington Dias (PI)

Humberto Costa (PE) – Líder do PT 
Jaques Wagner (BA) 
Jean Paul Prates (RN) 
Paulo Paim (RS) 
Paulo Rocha (PA) 
Rogério Carvalho (SE)

Margarida Salomão (MG) 
Marília Arraes (PE) 
Natália Bonavides (RN) 
Nelson Pellegrino (BA) 
Nilto Tatto (SP) 
Odair Cunha (MG) 
Padre João (MG) 
Patrus Ananias (MG) 
Paulo Fernando dos Santos (AL) 
Paulo Guedes (MG) 
Paulo Pimenta (RS)- Líder do PT 
Paulo Teixeira (SP) 
Pedro Uczai (SC) 
Profa. Rosa Neide (MT) 
Reginaldo Lopes (MG) 
Rejane Dias (PI) 
Rogério Correia (MG) 
Rubens Otoni (GO) 
Rui Falcão (SP) 
Valmir Assunção (BA) 
Vander Loubet (MS) 
Vicentinho (SP) 
Waldenor Pereira (BA) 
Zé Carlos (MA) 
Zé Neto (BA) 
Zeca Dirceu (PR)

Foto: Gustavo Bezerra



R
ev

is
ta

 in
st

itu
ci

on
a

l d
o 

P
T 

 ||
  j

un
ho

 d
e 

20
17

 a
 a

g
os

to
 2

0
19

P.
  7

O lugar de Lula sempre foi ao lado do povo. Entre 1993 
e 1996, Lula promoveu as Caravanas da Cidadania, 
percorrendo um total de 359 cidades de 26 estados, 
ouvindo comunidades esquecidas, difundindo 
experiências positivas e articulando propostas viáveis 
de desenvolvimento para esses lugares. 

Tão logo assumiu a Presidência da República, Lula 
convocou todos os seus ministros para a Caravana 
Social, para que conhecessem de perto a miséria e a 
fome de pessoas que viviam em cidades com o menor 
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do Brasil. 

Em 2017, um novo chamado o fez sair viajando o Brasil 
mais uma vez. Os ataques à democracia e a retirada 
sistemática de direitos bem como a piora na vida do 
povo deram origem às Caravanas Lula pelo Brasil, 
organizadas pelo PT e Instituto Lula. 

Foram mais de 60 cidades e milhares de quilômetros 
percorridos pelo Nordeste, Minas Gerais, Rio de Janeiro, 
Espírito Santo e Sul do país - em lugares que nenhum 
outro presidente sequer cogitou estar. Não à toa, Lula 
tornou-se novamente o candidato do coração de 
milhões de brasileiros e brasileiras que viam nele a 
única esperança de um país mais justo e feliz. 

>> CARAVANAS LULA 
PELO BRASIL

Foto: Ricardo Stuckert

Fotos: Ricardo Stuckert
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>> DEFENDER LULA LIVRE 
É DEFENDER A DEMOCRACIA

Quando foi preso injustamente em 7 de abril de 
2018, Lula pediu para que todos nós fôssemos 
Lulas. Diante do retrocesso que o povo brasileiro 
está passando, uma coisa é certa: defender 
a liberdade de Lula é defender a democracia. 
Por isso, a luta permanente por Lula Livre é a 
prioridade do Partido dos Trabalhadores, como 
nas campanhas “Cadê a prova contra Lula?” e 
“Foi pra isso que prenderam Lula?”, além das 
ações do Comitê Lula Livre, da Vigília Lula Livre, 
de manifestações, festivais, caravanas e ações 
de rede. Não iremos descansar até ter justiça 
para o melhor presidente que esse país já teve.
 
VIGÍLIA LULA LIVRE: A TRINCHEIRA 
DEMOCRÁTICA DO PAÍS

Lula ainda era conduzido pelos braços do 
povo, naquele triste e histórico 7 de abril de 
2018, quando a ideia foi lançada no ar: a 
militância se instalaria nos arredores da Polícia 
Federal em Curitiba e só sairia de lá ao ter o 
presidente com maior aprovação popular da 
história do Brasil livre e inocentado. Assim 
nasceu a Vigília Lula Livre, para muitos a maior 
trincheira democrática já criada no país. Seu 
nascimento, fruto de um impulso da militância 
indignada, foi apenas o início de uma longa 
jornada de mais de 500 dias. De lá para cá, a 
Vigília já foi palco de tudo: sofreu atentados e 
tentativas constantes de intimidação de parte 
da Justiça, recebeu lideranças políticas do Brasil 
e do mundo, artistas consagrados dentro e 
fora do país, religiosos de todas as vertentes 
e, claro, milhares de visitantes. Se a ideia era 
demonstrar apoio e solidariedade àquele que 
motivou a sua criação, é inegável que a Vigília 
cumpre sua promessa. “A presença de vocês é o 
que me motiva a continuar na luta”, agradeceu 
Lula, que ouve cada uma das saudações 
enviadas pela militância ao menos três vezes 
ao dia. 

COM A INJUSTIÇA NASCEM OS COMITÊS 
POPULARES NO BRASIL E NO MUNDO

Mais de dois mil comitês populares foram 
criados pelo Brasil e pelo mundo desde que a 
campanha foi lançada em dezembro de 2017. 
Após a condenação absurda e totalmente 
arbitrária de Lula, pelo então juiz e hoje ministro 
Sérgio Moro, o povo se organizou e milhares de 
comitês surgiram, fortalecendo as ações por 

todos os cantos do planeta. 
A partir da criação dos comitês, o povo tem 
ido às ruas e debatido com a população a 
partir da divulgação de materiais e de muito 
olho no olho. No site do PT, fica disponível 
permanentemente uma página em que 
podem ser acessados os mapas dos comitês, 
materiais para download e muita notícia. 
Além disso, o Comitê Nacional Lula Livre e 
o Comitê Internacional Lula Livre têm seus 
próprios portais, www.lulalivre.org.br e www.
comitelulalivre.org 

VAZA JATO PROVA O QUE O PT E LULA 
SEMPRE DISSERAM: SUA PRISÃO FOI 
POLÍTICA, ILEGAL E ARBITRÁRIA

As conversas divulgadas inicialmente pelo The 
Intercept Brasil e, agora, também por veículos 
de todo o país provaram o conluio da Lava 
Jato com o ex-juiz Sérgio Moro para condenar o 
presidente Lula. Semanalmente novos diálogos 
vêm à tona e provam que, por motivação 
política e até por ódio, os procuradores da Lava 
Jato – que em conversas confirmam sequer ter 
provas contra Lula – eram teleguiados por Moro 
para plantar notícias na imprensa, conduzir 
de forma ilegal as denúncias e manipular as 
investigações. Conhecida como Vaza Jato, 
a série de denúncias levou criminalistas, 
intelectuais, artistas e lideranças do mundo 
todo a rechaçarem a prisão de Lula e pedirem 
sua liberdade. Moro atuou como “coordenador” 
da Lava Jato – o que configura crime – e 
recebeu como prêmio o Ministério da Justiça 
de seu aliado Jair Bolsonaro. Tirar Lula das 
eleições foi a forma que encontraram para 
eleger o ultradireitista, tirar os direitos do povo, 
massacrar a população e vender o país. Caíram 
as máscaras de Deltan Dallagnol, sua trupe e 
Moro, e o povo pede justiça ao presidente Lula.
Todas as denúncias podem ser encontradas no 
www.theintercept.com/brasil

Foto: Ricardo Stuckert
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Não há, nos últimos 39 anos, qualquer 
grande manifestação em defesa do 
povo brasileiro em que o Partido dos 
Trabalhadores – com as suas lideranças 
e a sua militância – não estivesse 
presente, mesmo sob criminoso ataque 
de parte do Judiciário, de parte da 
imprensa e das elites econômicas que 
articularam o golpe de 2016. E nossa 
motivação é sempre a mesma: se 
ameaçou retirar direitos da população, 
o PT está nas ruas. O partido tomou a 
frente das pautas políticas, econômicas 
e sociais mais urgentes e ajudou a 
reconduzir o povo às ruas. Foi assim em 
2018, quando lutou contra a reforma 
trabalhista, os cortes orçamentários, 
a venda do patrimônio nacional e a 
saída dos cubanos dos Mais Médicos. 
É assim, agora, diante dos ataques à 
Educação, da reforma da Previdência 
e da perseguição sistemática aos 
movimentos sociais e às liberdades. 
O desgoverno de Jair Bolsonaro 
massacra a vida das trabalhadoras e 
trabalhadores brasileiros, vende nosso 
patrimônio e incita o ódio, além de 
promover cortes que estão colocando 
em risco o futuro do país.
O PT esteve nas ruas contra a reforma 
da Previdência, contra os mais de R$ 6 
bilhões em cortes da educação, contra 
o discurso de ódio e em favor dos 
movimentos sociais, das mulheres, da 
população LGBT e dos negros e negras 
desse país. A luta transpassa as ruas e se 
dá também no Congresso e na Justiça.

>> O PT NAS RUAS EM DEFESA DO POVO 

O PT À FRENTE DE LULA LIVRE E DOS 
DIREITOS DOS BRASILEIROS 

Além dos Comitês em Defesa da 
Democracia e do Direito de Lula ser 
candidato, foram realizadas ações 
por Lula Livre em uma série de 
manifestações em defesa dos direitos do 
povo. Dois abaixo-assinados também 
entram na agenda da Secretaria de 
Mobilização: o primeiro, pelo direito de 
Lula ser candidato, contou com mais de 
1 milhão de adesões, e o segundo, pela 
liberdade de Lula, em fase de coleta. 
No dia 22/01/2018, um grande ato 
foi realizado em Porto Alegre (RS) em 
apoio a Lula, devido ao julgamento do 
recurso feito por sua defesa, no TRF-4. 
Entre os dias 13 e 17 de março, ocorreu, 
em Salvador (BA), o Fórum Social 
Mundial e, na ocasião, foi realizada 
tambêm a Plenária Internacional pela 
Democracia também contou com ato de 
apoio ao presidente Lula, que recebeu 
a solidariedade das organizações que 
compunham o grupo facilitador do 
Fórum, bem como do ex-presidente do 
Paraguai, Fernando Lugo. Em 8 de junho 
de 2018, foi realizado, na cidade de 
Contagem-MG, o ato de pré-lançamento 
da candidatura de Lula. No dia 15 de 
agosto, caravanas de todo o país foram 
até Brasília e realizaram o grande ato de 
registro de sua candidatura, que contou 
com mais de 30 mil pessoas. 
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>> MAIS DE 160 MIL PESSOAS
PARTICIPARAM DOS
FESTIVAIS LULA LIVRE 

Chico Buarque, Gilberto Gil, Beth Carvalho, 
Emicida, Criolo, Odair José, Nação Zumbi, Chico 
César, BaianaSystem: esses são apenas alguns 
dos mais de 60 artistas que cantaram pela 
liberdade do presidente nas edições do Festival 
Lula Livre no Rio de Janeiro (2018) e São Paulo 
(2019). Mais de 160 mil pessoas prestigiaram 
seus shows favoritos e engrossaram o coro por 
Lula Livre. A elas somaram-se outros milhões 
que acompanharam as apresentações por meio 
das transmissões ao vivo nas redes sociais e 
na TVT. Foram realizados festivais no Rio de 
Janeiro, São Paulo, Teresina, Salvador, Macapá 
e outras cidades do país, eventos que tiveram 
como um dos coordenadores a Secretaria 
Nacional de Cultura do PT.  

“O que vocês exigem é muito mais que a 
liberdade do Lula. É a liberdade de um povo 
que não aceita mais ser prisioneiro do ódio, da 
ganância e do obscurantismo. Esse ato é na 
verdade um grito de liberdade que estava preso 
em nossas gargantas. Mais que um grito, um 
canto de liberdade”, disse o presidente em carta 
lida no Festival Lula Livre de São Paulo.

Foto: Ricardo Stuckert

Foto: Ricardo Stuckert

Foto: Ricardo Stuckert

Foto: Leandro Godoi



O Partido dos Trabalhadores anunciou a 
candidatura de Lula à Presidência em 24 de 
janeiro de 2018, mesmo dia de sua condenação 
política no TRF4 (Tribunal Regional Federal da 
4ª Região). Foram quase 8 meses de luta em 
que o PT – juntamente com a defesa do ex-
presidente – esgotou todos os recursos judiciais 
e de comunicação possíveis para defender sua 
candidatura. 

Parte da Justiça brasileira, no entanto, já estava 
decidida a impedir Lula de ser candidato. Até a 
Organização das Nações Unidas foi ignorada. 
Em agosto, o Comitê de Direitos Humanos da 
ONU havia defendido a obrigação de o Estado 
brasileiro cumprir sua recomendação e garantir 
a candidatura. Mesmo liderando todas as 
pesquisas e com chances de vencer no primeiro 
turno, o direito de Lula ser candidato foi negado 
em 31 de agosto.

>> DEFESA DA CANDIDATURA
DE LULA 
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Foto: Ricardo Stuckert

Foto: Ricardo Stuckert
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A campanha presidencial de 2018 foi diferente de tudo que 
tínhamos vivido. Para começar, o ex-presidente Lula, líder em 
todas as pesquisas, estava injustamente preso desde abril e 
impedido de dar qualquer entrevista. Em 31 de agosto, o TSE 
rejeitou sua candidatura. Após uma semana de recursos, em 11 de 
setembro, o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, até então 
candidato a vice de Lula, é escolhido para concorrer à Presidência, 
com Manuela D’Ávila, do PCdoB, como vice. 

O ex-ministro de Lula saltou de 2% para 29,28% dos votos 
válidos no primeiro turno. Fernando Haddad e Manuela D’Ávila 
percorreram o país e mostraram a energia e a vitalidade de nosso 
projeto político. Representaram com coragem nosso programa e 
nossa história. Defenderam Lula e o povo de todas as injustiças 
que estão sofrendo. 

Ao final do segundo turno, uma militância comprometida com o 
Brasil dos nossos melhores e mais generosos sonhos tomou as 
ruas em uma corrente de fé, esperança e luta política, em uma 
corrente que reverteria a vitória de Bolsonaro. 

Não foi o suficiente. Venceu uma máquina de mentiras como 
nunca vimos na história do país, financiada com dinheiro sujo de 
parte dos bilionários brasileiros e estimulada pela manipulação 
orquestrada por Moro, setores do Judiciário e da grande imprensa. 

Em um contexto em que nossos adversários proclamavam o 
fim do PT e diziam que estávamos “liquidados”, a conquista dos 
47 milhões de votos mostra que seguimos vivos no coração e 
na memória do povo brasileiro. Além disso, elegemos a maior 
bancada da Câmara dos Deputados e estamos entre as maiores 
do Senado. Também somos o partido com a maior quantidade de 
governadores, quatro: Bahia, Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte, 
que elegeu sua primeira mulher e atualmente única governadora 
do país, nossa companheira Fátima Bezerra. 

>> HADDAD É LULA, LULA É HADDAD 
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Foto: Ricardo Stuckert
Foto: Paulo Pinto

Foto: Ricardo Stuckert

Durante esta gestão, revigoramos constantemente nossos 
mecanismos que garantem a democracia partidária. 
A Secretaria Nacional de Organização coordenou três 
campanhas nacionais de filiação, para acolher todas e 
todos aqueles que estão inconformados com a injusta 
perseguição ao presidente Lula, que aderiram à campanha 
à Presidência de Fernando Haddad e que se somaram ao 
movimento “Ele Não”.

Nas *Eleições 2018*, a SORG contribuiu coordenando 
todo o processo de definição das candidaturas do PT, 
que passaram por prévias, encontros e convenções, e, 
posteriormente, articulando as coordenações estaduais 
da campanha presidencial, no sentido de envolver os 
Diretórios Estaduais e Municipais tanto no processo político 
quanto operacional da campanha.

Em *2019*, mais uma vez, o PT mostrou sua força e 
reafirmou sua vocação democrática. Somos o único 
partido do Brasil que elege suas direções, em todos os 
níveis, através de um intenso processo de consulta, que 
contou com a participação de mais de 350 mil filiados, 
elegendo os diretórios municipais em mais de 3 mil 
municípios e os delegados e delegadas para as etapas 
estaduais e nacional do 7º Congresso do PT.

Este processo preparou o PT para continuar, no próximo 
período, uma oposição firme e enraizada pelo interior 
do Brasil, contra os desmandos do Governo Bolsonaro e 
também garantirá as condições para que o PT dispute as 
*eleições de 2020* em um grande número de municípios, 
lançando candidaturas competitivas e comprometidas 
com o projeto democrático e popular.

>> SOMOS MAIS DE       
     2.350.000 PETISTAS



R
ev

is
ta

 in
st

itu
ci

on
a

l d
o 

P
T 

 ||
  j

un
ho

 d
e 

20
17

 a
 a

g
os

to
 2

0
19

P.
  1

5

Criado em 2018, o Fórum dos Partidos de 
Oposição tem sido um grupo estratégico 
na discussão e na tomada de ações 
contra o atual governo de ultradireita. 
Formado inicialmente pelo PT, PSB, 
PSOL e PCdoB, o fórum passou a contar 
também, desde 2019, com a participação 
da Rede e do PCB em algumas reuniões. 

A presidenta Gleisi Hoffmann e outros 
dirigentes do Partido participaram 
ativamente de sua na criação dessa que 
se tornou uma frente essencial na luta 
em defesa do povo brasileiro.

>> FÓRUM DOS PARTIDOS
DE OPOSIÇÃO

O grupo, que se reúne periodicamente, 
tem atuado em conjunto com os 
movimentos sociais, centrais sindicais, 
entidades representativas de classes e 
suas bancadas no Congresso Nacional, 
de modo a fortalecer a unidade das 
frentes democráticas e populares. O 
fórum tem igualmente articulado reuniões 
de alinhamento com governadores do 
campo progressista.

Mais de 20 mil filiados e filiadas participaram 
dos 286 Encontros Setoriais Estaduais, no 
processo que elegeu 225 Coletivos Setoriais 
Estaduais e 2.165 delegados e delegadas para 
os Encontros Nacionais em 2017. Esse foi o 
maior encontro de setoriais da história do 
Partido dos Trabalhadores.

Nos últimos dois anos, a Secretaria Nacional 
de Movimentos Populares participou 
ativamente de todas as manifestações em 
defesa da democracia, das garantias dos 
direitos dos trabalhadores e trabalhadoras 
e por Lula Livre. Também fortaleceu a 
participação do PT na Frente Brasil Popular e 
abriu um diálogo importante com a Povo Sem 
Medo. Hoje, o Partido conta com oito setoriais 
ativos e atuantes: Setorial Nacional de Direitos 
Humanos, Setorial Nacional de Economia 
Solidária, Setorial Nacional de Pessoas com 
Deficiência, Setorial Nacional de Educação, 
Setorial Nacional de Ciência e Tecnologia da 
Informação, Setorial Nacional Comunitário, 
Setorial Nacional de Saúde e Setorial Nacional 
de Esporte e Lazer.

>> REALIZAÇÃO DO MAIOR ENCONTRO  
     DE SETORIAIS DA HISTÓRIA DO PT

Foto: Roberto Stuckert

Fotos: Paulo Pinto



>> ELAS POR ELAS: MAIS
PARTICIPAÇÃO DA MULHER 
NA POLÍTICA
O Elas por Elas foi lançado pela Secretaria Nacional de 
Mulheres do PT com o objetivo de aumentar a participação 
feminina nos espaços de poder. O projeto é pioneiro entre 
os partidos políticos: conseguiu colocar as mulheres na 
centralidade da disputa eleitoral e se consolidou como um 
ambiente de celebração da política, da arte, da resistência 
e do intercâmbio entre as petistas. É um lugar de fala e de 
escuta, de debates e de formações, de assessorias jurídica 
e contábil, e de fortalecimento da comunicação como 
instrumento de disputa de narrativa.

No seu primeiro ano, o Elas por Elas realizou 27 espaços 
de Formação Política. Teve mais de 54 assessoras de 
comunicação de política que acompanharam de perto 
cada candidatura nos estados. Consolidou uma equipe de 
Comunicação Nacional e conseguiu furar barreiras, colocando 
o Elas por Elas na boca de todas e todos do PT e da 
sociedade no geral.

Oferecemos, também, assessoria contábil e jurídica às 361 
candidatas, entre as quais 191 se autodeclararam pardas ou 
pretas e 29, mulheres LGBT. O programa ajudou a eleger 
dez deputadas federais, 21 deputadas estaduais, a única 
governadora do país e duas vice-governadoras. Em 2020, 
o Elas por Elas continua, e o PT assume como prioridade 
em seu projeto político ter mais mulheres participando 
diretamente da política brasileira, sendo o primeiro partido a 
ter uma cota de 50% para mulheres.
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ATUAÇÃO DA SMAD

A secretaria Nacional de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento (SMAD), nos últimos dois anos, 
vem priorizando o diálogo. A organização dos 
encontros anuais, com a presença de 14 estados 
e cerca de 30 pessoas em cada, foi um grande 
passo. A integração de secretários e secretárias 
estaduais ao corpo político da secretaria foi 
ainda outro ganho importante. Compôs também 
a equipe de redação de um dos principais eixos 
do Plano de Governo Lula-Haddad, “Transição 
Ecológica”, e vem aprofundando esse debate 
dentro e fora do Partido, por meio de cursos de 
formação, de seminários nacionais e regionais, 
de parcerias com a academia, movimentos 
sociais e mídias. Tem marcado presença tambêm 
em dezenas de eventos, como Fórum Social 
Mundial, COP24 (Conferência das Nações Unidas 
sobre Mudanças Climáticas), Encontro Nacional 
de Quilombos, Seminário Terra e Território, entre 
outros. “Uma de nossas maiores tarefas é tornar 
natural a compreensão de que aprofundar o 
debate sobre transição ecológica é a única saída 
possível para um modelo de desenvolvimento 
coerente com a vida humana, com a agenda 
mundial e com os verdadeiros princípios da 
esquerda”, afirmou Nilto Tatto, secretário da 
pasta.

A ameaça ao maior bioma brasileiro, a 
Amazônia, mobilizou entidades da sociedade 
civil, lideranças partidárias, parlamentares e 
ativistas ambientais que se reuniram no Fórum 
Nacional Amplo em Defesa da Amazônia. Frear e 
enfrentar o desmonte ambiental provocado pelo 
governo Bolsonaro, principalmente a partir do 
aumento do desmatamento e das queimadas 
que se multiplicaram nos oito meses de governo, 
foram o objetivo do encontro, na Câmara dos 
Deputados, do qual participaram parlamentares 
do PT, incluindo a presidenta Gleisi Hoffmann e o 
secretário nacional de Meio Ambiente do partido, 
Nilto Tatto, que, do lado de outros petistas, têm 
lutado pela defesa da nossa floresta e de todo 
meio ambiente.
O Fórum tem como objetivo unir esforços do 
Congresso, movimentos sociais e entidades 
nacionais e internacionais de defesa da 
Amazônia para tentar parar sua destruição pelo 
atual governo.

CONFERÊNCIA DEBATEU DESAFIOS DA 
AMAZÔNIA EM RIO BRANCO

A 4ª Conferência da Amazônia, realizada em Rio 
Branco (AC), entre 17 a 19 de maio de 2018, reuniu 560 
representantes das forças políticas progressistas da 
Amazônia, dos movimentos sociais organizados e 
das novas expressões de organizações sociais para 
debater a retomada de um projeto alternativo de 
vida sustentável. Participaram oito estados da região: 
Rondônia, Roraima, Amapá, Tocantins, Pará, Acre, 
Mato Grosso e Amazonas. A conferência contou com 
as presenças da presidenta nacional do PT, Gleisi 
Hoffmann, Fernando Haddad e o vice-presidente 
nacional do Partido, Luiz Dulci.

>> O PARTIDO NA LINHA DE FRENTE 
DA DEFESA DO MEIO AMBIENTE

Foto: Sérgio Vale
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Os jovens do Partido dos Trabalhadores 
têm sido bastante combativos nas 
denúncias dos retrocessos impostos a 
partir do golpe de 2016, sobretudo na 
área da Educação. Com o agravamento 
da crise no setor, a partir da gestão de 
Jair Bolsonaro (PSL), a juventude do PT 
ampliou sua mobilização. 

Em carta divulgada após o Encontro 
Nacional da Juventude, que reuniu mais de 
mil jovens em abril de 2019, em Curitiba, 
a juventude critica a visão elitista que o 
atual governo tem sobre as universidades 
e reivindica a libertação imediata do 
presidente Lula - de longe, o que mais fez 
pela Educação do país. 

“O governo Bolsonaro defende que a ideia 
de universidade para todos não exista. Essa 
visão, que é o princípio básico da atual 
gestão do Ministério da Educação, mostra 
a postura elitista e preconceituosa do atual 
governo, que defende que as universidades 
devam ficar reservadas para a elite”, 
diz trecho da carta. A JPT também teve 
importante e grande atuação no Congresso 
da UNE.

>> CONGRESSO DA JPT E REORGANIZAÇÃO 
DA JUVENTUDE PETISTA

As ações da Secretaria Nacional de Formação 
Política, por meio da Escola Nacional de 
Formação do PT (ENF), foram imprescindíveis 
também para os novos filiados. Nesse sentido, 
as Plenárias de Formação nos estados e 
municípios possibilitaram a inserção dos 
novos quadros na luta política. A Secretaria 
intensificou o seu trabalho com os Cursos de 
Dirigentes do PT na maioria dos estados do 
Brasil. Organizou e fortaleceu os Coletivos 
Estaduais de Formação Política e construiu os 
Cursos de Difusão, em todas as regiões.

Com a Fundação Perseu Abramo, foram 
ampliados os Cursos de Difusão do 
Conhecimento, elaborados em parceria com 
outras secretarias e setoriais. Os cursos são 
voltados para o desenvolvimento político da 
militância petista nas diversas frentes de luta. 

Já no contexto dos retrocessos do atual 
governo, a ENF realizou o curso “Conselhos 
Participativos: reagindo aos ataques”, que 
capacitou os integrantes desses órgãos e 
demais militantes na defesa dos importantes 
instrumentos de participação popular.

>> FORMAÇÃO POLÍTICA
PARA RESISTÊNCIA

Foto: Ricardo Stuckert

Foto: Ricardo Stuckert

Foto: Gabriel Ribeiro
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Por meio da Secretaria Nacional de Assuntos 
Institucionais (SNAI) e da Escola Nacional 
de Formação (ENF), foi realizado o Encontro 
Nacional de Prefeitos e Prefeitas da legenda, 
que permitiu a compreensão, por parte da 
militância, sobre os impactos do golpe de 2016. 

Mas não só. Diante da nova conjuntura política 
em vigor a partir do governo de Bolsonaro, 
entreguista e avesso às pautas sociais, o 
encontro também foi uma grande oportunidade 
para que prefeitos e prefeitas trocassem ideias 
sobre como enfrentar os novos desafios nas 
gestões municipais. Os participantes receberam 
ainda orientações sobre as campanhas em 
nível nacional, como a luta contra a reforma 
da Previdência e pela libertação imediata do 
presidente Lula. 

As eleições municipais de 2020 também 
ganharam bastante destaque no evento, já 
que o enfrentamento dos retrocessos bem 
como a mobilização da militância terão peso 
decisivo nas cidades governadas pelo Partido 
dos Trabalhadores.

>> RELAÇÕES INSTITUCIONAIS     
     E TROCA DE EXPERIÊNCIAS

O Partido dos Trabalhadores realizou, em 
abril de 2019, o 1º Encontro de Evangélicos 
e Evangélicas em São Paulo. O evento teve 
como tema “O fenômeno religioso e as 
consequências políticas na sociedade brasileira: 
análises, estratégias e ações”. 

Estiveram presentes a presidenta Nacional 
do PT, Gleisi Hoffmann, a deputada federal 
Benedita da Silva, que coordena o núcleo 
evangélico do Partido, a diretora da Fundação 
Perseu Abramo, Isabel dos Anjos, além de 
representantes de diversas entidades.

Na ocasião, Gleisi explicou que o Partido 
dos Trabalhadores é um retrato da nossa 
sociedade, porque congrega pessoas de todas 
as religiões, etnias e gênero. “E tem uma coisa 
que unifica a todos nós, que é a luta pelos 
mais pobres. Nossa razão de existir é o povo 
brasileiro”.

>> 1º ENCONTRO DE 
EVANGÉLICOS E 
EVANGÉLICAS

Foto: André Jerônimo
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A Secretaria Nacional de Combate ao Racismo 
(SNCR), por sua vez, é uma ferramenta que 
estimula o enfrentamento à desigualdade 
racial e à discriminação dentro e fora do PT. 
Ela interage com os principais movimentos 
sociais e garante, ainda, o mínimo de 
representatividade nos espaços de poder. O 
programa “Brasil que o Povo Negro Quer”, 
apresentado na campanha de Lula/Hadadd 
em 2018, foi o mecanismo central para a 
retomada dos debates sobre as políticas 
públicas de promoção da igualdade racial, 
abandonadas pelos últimos governos.

Quando o PT foi convidado para participar, em 
dezembro de 2018, da reunião dos BRICS (grupo 
formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África 
do Sul) na África do Sul, mesmo não sendo 
mais governo, um recado foi dado ao mundo: 
a legenda estava ainda mais forte. Coube à 
presidenta Gleisi Hoffmann subir na tribuna do 
encontro, levar, para além de nossas fronteiras, 
a denúncia dos obscuros desdobramentos 
políticos no Brasil e, claro, reforçar a defesa pela 
libertação do presidente Lula. 
Mas essa não foi a única ocasião em que o PT 

>> PT NO ENFRENTAMENTO DO 
RACISMO E DESIGUALDADES

>> FORTE PRESENÇA 
INTERNACIONAL DO PT

marcou presença em eventos internacionais. De 
2017 para cá, sob a coordenação da secretrária 
de Relações Internacionais, Mônica Valente, 
foram inúmeras participações em fóruns e 
encontros realizados em países como Cuba, 
Rússia, África do Sul, Portugal, Espanha, Suíça, 
Suécia, França e Bélgica. Na América Latina, 
em especial, a legenda integra o Foro de São 
Paulo desde 1990 e responde por sua Secretaria 
Executiva, que articula a esquerda latino-
americana e discute os rumos da região.

O Seminário Nacional “Estratégias de Resistência 
ao Racismo no Brasil”,  também em 2018, 
definiu os meios para resistir à violência e 
às iniquidades contra a comunidade negra. 
Recentemente em parceria com a SNM realizou-
se o Fórum Nacional “Mulheres Negras Petistas” 
para debater e elaborar modos de superação 
do racismo, tendo como foco a atuação das 
mulheres da esquerda brasileira. Ainda este 
ano, a SNCR participou em Belo Horizonte do 
Égbè - Encontro Nacional de Povos de Terreiro de 
esquerda, estabelecendo uma série de diretrizes 
para o enfrentamento ao racismo religioso no 
Brasil.

Foto: Paulo Pinto
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Ao longo dos dois últimos anos, as secretarias 
e setoriais foram fortalecidos e reorganizados. 
Um exemplo foram as atividades promovidas 
pela Secretaria LGBT do PT durante 
a Semana do Orgulho LGBT, como o 
Seminário “LGBT e o mundo do trabalho” 
e o Bloco Lula Livre que aconteceu na 23º 
Parada do Orgulho LGBT em São Paulo, 
além das diversas campanhas feitas pela 
Secretaria para que a LGBTfobia fosse, enfim, 
considerada crime, por meio do diálogo tanto 
com o Supremo Tribunal Federal quanto com 
a bancada do PT no Congresso. A Secretaria 
Nacional LGBT foi criada em 2017 durante o 
6º Congresso Nacional, realizado em Brasília, 
com a presença de Lula. O PT também 
aprovou uma resolução que permite ao filiado 
e à filiada usar seu nome social na carteirinha 
e nos processos internos, o que já está sendo 
aplicado nas etapas do 7º Congresso.

>> ATUAÇÃO CONSTANTE 
CONTRA A LGBTFOBIA E 
DEFESA DE DIREITOS

O Setorial Nacional de Educação do PT tem 
se empenhado em articular os militantes do 
Partido em todas as frentes institucionais 
na defesa de uma educação de qualidade 
para todos. A pauta ganhou destaque com 
os cortes do governo Bolsonaro, quando o 
setorial participou de uma série de atividades, 
como as manifestações de 15 e 30 de maio, 
que levaram o Núcleo de Educação do PT a 
ser reunir com o Congresso.

A instância partidária também tem articulado 
atividades em defesa da liberdade de 
Lula, o presidente que mais investiu em 
educação na história do país. Participou 
ainda da elaboração do plano de governo 
de Lula/Fernando Haddad para as eleições 
presidenciais de 2018.

>> EM TEMPOS DE 
DESMONTES, SAÍMOS 
ÀS RUAS EM DEFESA 
DA EDUCAÇÃO 

Ao longo desses quases dois anos, o 
Setorial se destacou por ampliar sua 
presença em mais de 17 estados do 
território nacional, buscando diálogo com 
esportistas progressistas e esquerdistas 
de diversas modalidades. Com ênfase 
na relação com as torcidas organizadas, 
buscamos mostrar as realizações dos 
governos Lula e Dilma e despertar a 
atenção à política esportiva no país, 
sobretudo para esse segmento tão 
criminalizado. O fim desse período 
foi marcado pela apresentação de 
um diagnóstico do esfacelamento do 
Ministério dos Esporte e do abandono total 
de uma área tão estratégica para inclusão 
e desenvolvimento, e tão atenuante na 
área de segurança e saúde. Com muito 
esforço e empenho da militância petista, 
o Setorial apresentou um novo norte nas 
políticas elaboradas pelo PT para o setor.

>> O ESPORTE COMO 
FORMA DE  INCLUSÃO

Foto: Lula Marques

Foto: Ricardo Stuckert
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A Secretaria de Desenvolvimento Econômico 
atuou junto ao Partido no sentido de 
aprofundar o balanço em relação aos sucessos 
dos governos Lula/Dilma, período em que foi 
possível construir crescimento com maior justiça 
social e geração de empregos.
Da mesma forma, o PT atuou alertando a 
população e denunciando o Governo Temer 
por suas medidas retrógradas, que, orientadas 
pelo senso comum neoliberal, retiraram direitos 
dos trabalhadores, sem alcançar as metas de 
estabilidade e crescimento prometidas.
Durante o ano de 2018, na campanha Lula/
Haddad, por meio de diversas contribuições, 
o PT foi capaz de apresentar as melhores 
propostas para a recuperação econômica 
do país e, mesmo com os desvios do debate 
durante o processo eleitoral, com a enxurrada 
de fake news do adversário conservador, a base 
se mostrou capaz de enfrentar as questões 
fundamentais sobre o tema, consolidando a 
visão de que o PT defende uma economia para 
todos e todas. 
Comprometido com o país e e preocupado em 
melhorar a vida do povo, o PT lançou em 2019 

>> DESENVOLVIMENTO, EMPREGO E RENDA 
PARA O POVO

o Plano Emergencial de Emprego e Renda. 
A proposta traz nove pontos por meio dos 
quais a economia voltará a girar a partir da 
inclusão da trabalhadora e do trabalhador 
no orçamento público. 

ECONOMIA SOLIDÁRIA

Nos últimos dois anos, o Setorial de 
Economia Solidária vem construindo, em 
parceria com suas secretarias estaduais, 
agendas propositivas, participando 
efetivamente das agendas locais como a 
das Mulheres, Cultura, Agrária. A economia 
solidária é, para os petistas e para a 
sociedade, um novo modelo de organização 
necessário e urgente. Por isso, o Setorial 
está construindo junto à Fundação Perseu 
Abramo e ao Movimento de Economia 
Solidária na ponta, uma estratégia de 
resistência e fortalecimento diante do 
aumento crescente de desemprego e do 
novo modelo de exigência para o mercado 
que o Capital demanda.

A Secretaria Nacional Agrária tem a função 
de auxiliar no debate e construção de políticas 
públicas nas áreas de agricultura familiar, 
reforma agrária e desenvolvimento rural. A 
atuação da Secretaria vai muito além das 
questões partidárias e abrange sobretudo a 
busca permanente do diálogo e da articulação 
com movimentos sociais do campo. 
Recentemente, a pasta, com o trabalho incisivo 
da Bancada do PT, teve papel fundamental 
nas denúncias contra os constantes ataques 
de Jair Bolsonaro à agricultura familiar por 
meio do “Plano Safra 2019/2020”. Outra luta 
que se estende desde o primeiro dia de 2019 
é aquela em defesa do Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária (Incra), cujo 
papel histórico na inclusão social no campo 
tem sido negligenciado pelo desgoverno atual.

>> SECRETARIA NACIONAL 
AGRÁRIA
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No ano de 2018, a Secretaria Nacional de 
Cultura (SNCULT) esteve à frente, na área 
de cultura, da organização da campanha 
Lula/Haddad a presidente. Foram realizados 
encontros com especialistas em política 
cultural, gestores, fazedores e artistas, que 
contribuíram para a formulação de um 
avançado programa de governo para o Brasil.
Ainda durante o período eleitoral, a SNCULT 
realizou em Ouro Preto-MG um comício que 
reuniu mais de 2 mil pessoas em defesa 
dos museus e do patrimônio. Além disso, a 
Secretaria organizou o Comício da Virada, 
nos arcos da Lapa, no Rio de Janeiro, que 
contou com a presença de Caetano Veloso, 
Chico Buarque e muitas outras referências da 
cultura brasileira em apoio à candidatura de 
Fernando Haddad.

>> CULTURA COMO INSTRUMENTO DE LUTA
No dia 2 de agosto de 2019, em Natal, a SNCULT 
realizou o Seminário Nacional Cultura e Resistência. 
O evento contou com as presenças da governadora 
Fátima Bezerra, do ex-ministro da Cultura Juca 
Ferreira, da presidenta Gleisi Hoffmann, acadêmicos, 
gestores, fazedores e artistas. De acordo com o 
secretário nacional de Cultura do PT, Márcio Tavares, 
“o seminário foi um momento importante para 
avaliarmos a dimensão do legado que as gestões 
petistas deixaram para a cultura brasileira e, 
também, para organizar a resistência do setor aos 
desmontes perpetrados por Bolsonaro”. Nesse dia, 
pela primeira vez na história do Partido, a Secretaria 
também lançou, em parceria com a Fundação Perseu 
Abramo, um curso de formação específico para a 
área. Com 15 aulas, ministradas por especialistas 
em políticas culturais, estudos culturais e linguagens 
artísticas, o curso formará mais de 1.200 ativistas de 
todo o Brasil.

Fundamental no diálogo com as 
entidades sindicais, a Secretaria Nacional 
Sindical, hoje sob o comando de Paulo 
Cayres, é uma das mais antigas do PT. 
Sua atuação é especialmente voltada 
para a defesa dos direitos e interesses da 
classe trabalhadora. Um exemplo disso 
foi o apoio à greve dos servidores públicos 
municipais de São Paulo em 2019, 
assim como o curso de formação para 
sindicalistas do Partido com o objetivo 
de ampliar os conhecimentos de nossos 
filiados sobre o movimento sindical e 
a atuação da Secretaria. Paulo Cayres 
viajou todo o país fazendo articulações 
e incentivando o movimento sindical 
petista.

>> EM DEFESA DOS 
DIREITOS E INTERESSES 
DAS TRABALHADORAS E 
TRABALHADORES
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O encontro dos setoriais nacionais do PT, em 
outubro de 2017, contribuiu para a renovação dos 
processos de formulação política do setor de Saúde. 
Durante a elaboração do programa de governo 
Lula/Haddad, o setorial avançou, entre outros, no 
posicionamento partidário sobre financiamento 
e gestão do trabalho e educação em saúde. Tais 
construções coletivas têm sido importantes para 
os embates pela manutenção do SUS, no Brasil. 
Em 2018, o setorial atuou pelo fortalecimento dos 
conselhos de saúde, ampliando nossa participação 
no Conselho Nacional de Saúde e em diversos 
outros, estaduais e municipais. Isso atesta, com 
qualidade, nossa mobilização para a realização 
da 16ª Conferência Nacional de Saúde (8ª+8), que 
aconteceu de 4 a 8 de agosto de  2019.
A última reunião do Coletivo Nacional de Saúde 
elaborou um abaixo-assinado de filiados e filiadas 
para o 7º Congresso do PT,  sinalizando a urgência 
de se incorporar, no cotidiano da pauta partidária, a 
saúde pública e a defesa do SUS como um processo 
civilizatório em favor da classe trabalhadora.

SETORIAL COMUNITÁRIO NACIONAL

O Setorial Comunitário Nacional tem 
desempenhado diversas atividades, com os mais 
diversos temas, em todo o território brasileiro, 
com ênfase às comunidades mais carentes. 
A realização de oficinas busca incentivar a 
participação da sociedade em questões que 
tratam da saúde pública, trabalho, artesãos, 
direitos LGBT, entre outros. Nesse sentido, são 
debatidos constantemente pontos relevantes 
para a sociedade, como as reformas que estão 
sendo impostas ao povo brasileiro e que lhe 
acarretarão perdas imensuráveis. Em Pernambuco, 
especificamente, as oficinas realizadas debateram 
exaustivamente o fim das palafitas, que são a 
causa de diversos problemas de saúde, de modo 
a influenciar a construção de moradias populares 
e propiciar uma melhora na qualidade de vida. 
Para isso, o setorial incentivou a participação das 
comunidades nos conselhos de saúde municipal e 
estadual.

>> A LUTA PELA SAÚDE 
DO POVO

Fotos: Ricardo Stuckert
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O Setorial Nacional das Pessoas 
com Deficiência do PT sempre foi 
um importante espaço de militância 
nas lutas e mobilizações sociais, na 
elaboração e implementação das 
políticas públicas voltadas às pessoas 
com deficiência. Sendo assim, tem 
trabalhado e contribuído para o 
fortalecimento do PT na construção 
de uma sociedade melhor, menos 
excludente, mais inclusiva e democrática.

O coletivo está presente em cinco 
estados: Ceará, Goiás, Distrito Federal, 
Pernambuco e Rio de Janeiro. As 
atividades realizadas pelo Setorial, entre 

>> A BATALHA NA INCLUSÃO DE 
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

2017 e 2019, ocorreram em consonância 
com orientações das resoluções 
partidárias. O trabalho se deu em um 
período de grande retrocesso na história 
da política de direitos sociais e direitos 
humanos, o que afeta a comunidade 
de pessoas com deficiência. Por isso, 
o Setorial atuou na promoção de e 
incentivo às Campanhas de Filiação de 
Pessoas com Deficiência em todos os 
estados. Entre as principais atividades, 
destaca-se a Conferência Estadual da 
Pessoa com Deficiência da OAB-Ceará.

Nos dois últimos anos, o Setorial Nacional de 
Direitos Humanos do Partido dos Trabalhadores 
tem desenvolvido um trabalho imprescindível 
com o objetivo de contribuir para a formação 
de uma consciência de resistência e luta pelos 
direitos humanos, sobretudo em um momento de 
preocupação com a segurança das minorias do 
país
Em parceria com a Fundação Perseu Abramo, 
o setorial organizou um curso em defesa dos 
direitos fundamentais, especialmente para as 
camadas mais vulneráveis, muitas vezes carentes 
de informação, e mais afetadas pelo desprezo 
dos governos neoliberais. O curso aborda diversos 

>> FORMAÇÃO POR CONSCIÊNCIA SOCIAL 
E DIREITOS HUMANOS 

temas que englobam os direitos humanos 
no Brasil. O primeiro bloco das aulas fala das 
dimensões históricas do tema nos 500 anos do 
país, desde a escravidão até a Constituição de 
1988. Em seguida, a discussão circunscreve-se 
em torno da Ditadura Militar, que, por sua vez, 
já foi defendida pelo atual governo, favorável 
a uma revisão histórica, um grave erro. Depois, 
o curso trata do Partido dos Trabalhadores, 
em seus quase 40 anos de luta pelos direitos 
humanos. Para finalizar, o debate foca em 
todo o processo que levou à eleição do atual 
presidente, desde o golpe de 2016.

Foto: Ricardo Stuckert
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Nos últimos dois anos, diante de tanta 
perseguição e injustiça, o Partido 
dos Trabalhadores fez um chamado 
aos petistas e simpatizantes para 
ajudarem a fazer o PT ainda mais 
forte por meio do financiamento 
coletivo. E os números falam por 
si. Na campanha eleitoral de 2018, 
arrecadamos mais de R$ 2,4 
milhões com as vaquinhas de Lula 
e, posteriormente, de Fernando 
Haddad. Somam-se a isso quase R$ 2 
milhões de doações para campanhas 
periódicas como a ida a Porto Alegre 
para apoiar Lula, a Caravana do Sul 
e a Vigília Lula Livre - sendo que esta, 
sozinha, arrecadou mais de R$ 1,7 
milhão. É o maior volume arrecadado 
por um partido político. Este caminho 
deve ser adotado também no próximo 
período: buscar recursos com nossos 
filiados para organizar o Partido a 
partir da base.

>> FINANCIAMENTO
COLETIVO: MAIS DE 
R$ 4,3 MILHÕES NOS
ÚLTIMOS DOIS ANOS

A Secretaria Nacional de Finanças e 
Planejamento do PT se empenhou na tarefa 
de adequar as contas do partido à nova 
legislação. Foi lançada uma campanha para 
regularização das dívidas de contribuição 
mensal estatutária dos filiados. A medida 
fortalece os diretórios municipais, diante das 
eleições de 2020. Além disso, a Secretaria 
definiu estratégias para incentivar o 
pagamento em dia das contribuições pelos 
filiados, como o desconto de 15% no valor 
da contribuição mensal, se antecipada a 

>> FINANÇAS DO PT
quitação de seis parcelas, e de 20%, no caso de 
pagamento de 12 mensalidades.

A Secretaria está ainda em processo de 
implantação de compliance, para adotar 
medidas de gestão de risco financeiro na 
utilização das verbas do fundo partidário. Tal 
procedimento se faz necessário para equilibrar 
as finanças, saldar as dívidas, manter as 
atividades partidárias e, assim, garantir a 
saúde financeira do partido.



Nos últimos dois anos, sob o comando de Marcio Pochmann, 
a Fundação Perseu Abramo (FPA) vem aumentando sua 
presença no debate público. 

A realização de eventos como o seminário internacional 
“Ameaça à democracia e à ordem multipolar” e a participação 
no lançamento do Comitê de Solidariedade Internacional 
em Defesa de Lula e da Democracia no Brasil ajudaram a 
estender essa presença a outros países.

Nesse período, os cursos da instituição tiveram mais de 12 
mil inscritos, com destaque para a parceria com a Faculdade 
Latino-Americana de Ciências Sociais e com setoriais do PT 
e movimentos sociais. Atuando também na qualificação da 
militância, a FPA lançou mais de 70 livros, entre os quais 
sublinhamos “Brasil 2016: Recessão e golpe”, “Constituição 
Golpeada – 1988-2018” e “Rentismo no Brasil”.

O projeto “Reconexão Periferias”, por sua vez, conseguiu 
chegar a mais de 600 organizações, movimentos e coletivos 
que atuam nas periferias do Brasil, por meio de 3 seminários 
nacionais e de 7 fóruns regionais (4 realizados e 3 por realizar). 
O mapeamento de movimentos periféricos alcançou 571 
organizações. 

O Centro Sérgio Buarque de Holanda (CSBH) disponibiliza 
base de dados online com mais de 50 mil itens, além de 
publicar a revista Perseu e as coleções “Povo Brasileiro” e 
“Cadernos Perseu”. 

>> FPA: PESQUISA, MEMÓRIA E
DIFUSÃO DE CONHECIMENTO 
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A Fundação também desenvolve 
atividades de articulação com 
movimentos sociais e sindicais, 
com grupos culturais, coletivos das 
periferias e fundações partidárias do 
campo progressista, que renderam 
frutos como o Observatório da 
Democracia, do qual participam, 
além da Perseu Abramo do PT,  
fundações do PPL, PSOL, PSB, PDT, 
PC do B e PROS. O Observatório 
analisa as políticas públicas do atual 
governo e aponta os retrocessos, 
organizando periodicamente 
encontros e seminários.

Criado em fevereiro de 2019, o Núcleo de Acompanhamento de Políticas 
Públicas (NAPP) é o resultado de uma parceria entre PT, Fundação 
Perseu Abramo, Instituto Lula e lideranças das bancadas no Congresso 
para acompanhar os desdobramentos políticos a partir da eleição de 
Jair Bolsonaro. Paralelamente, a iniciativa também se dispõe a elaborar 
propostas e apontar ações em áreas como economia, políticas sociais, 
saúde, educação e segurança. 

Entre debates, análises e observação permanente, o NAPP divulgou, no 
centésimo dia da gestão entreguista, extenso balanço com dados sobre 
as medidas que estão desestruturando as políticas públicas da área e 
enfraquecendo o SUS. A partir do NAPP, também foi criado o Núcleo de 
Acompanhamento de Políticas Públicas para as Mulheres (NAPP-Mulher), 
em maio. A proposta é avaliar e combater os ataques de Bolsonaro às 
mulheres e propor maneiras de ampliar a inclusão feminina na política.

>> OBSERVATÓRIO  
     DA DEMOCRACIA

>> NAPP
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Fundação Perseu Abramo e Agência PT contam com 
uma equipe voltada para o monitoramento e a análise 
das redes sociais online. A partir de um processo 
de coleta, processamento e análise dos dados, são 
disponibilizados informes diários, que apresentam 
os potenciais temas do dia nas redes sociais online. 
Nossos dirigentes recebem diariamente o conteúdo do 
monitoramento. 

>> ANÁLISE POLÍTICA EM 
TEMPO REAL 

O PT é o partido brasileiro com maior 
alcance nas redes sociais. Até agosto de 
2019, são mais de 1,6 milhão de seguidores 
no Facebook, 861 mil no Twitter, 394 mil 
no Instagram, 77,8 mil no Youtube e 1491 
inscritos no canal do Telegram. Para que 
as redes sejam cada vez mais fortes, há 
uma produção intensa de vídeos, cards e 
transmissões ao vivo.

>> REDES SOCIAIS DO PT

Diferentemente da maioria dos partidos, o site do 
Partido dos Trabalhadores é um portal de notícias. 
Nele, os filiados se informam e têm acesso à linha 
defendida pela legenda sobre temas como reforma 
da Previdência, campanha Lula Livre, além de suas 
resoluções e debates. 

Hoje, o site do PT é o maior entre os partidos políticos 
do Brasil. Durante as eleições de 2018, chegou a ter 
mais de 189 mil acessos em um único dia. Em 2017, 
foram 4,3 milhões de sessões com duração média de 
1:44. Já em 2018, foram 9,2 milhões de sessões com 
duração média de 2:08. Ou seja, mais gente acessa o 
site do PT e ali permanece por mais tempo. 

>> SITE DO PT: MAIS DE 
9 MILHÕES DE ACESSOS 
EM 2018

Lançamos ainda o podcast do PT, 
o Semana 13, que aborda o resumo 
da semana e conta sempre com 
convidados e convidadas especiais. 
O programa está presente em todas 
as plataformas digitais e tem um 
alcance médio semanal de quase 4 mil 
ouvintes. Em 28 episódios, já foram 
feitos mais de 87 mil downloads/plays. 

Em abril de 2018, o PT realizou a Conferência 
Lula Livre: vencer a batalha da Comunicação. 
A iniciativa, que contou com o apoio da CUT 
e de parceiros da mídia progressista, teve 
como objetivo debater o enfrentamento do 
avanço da agenda antipovo no Brasil, que tem 
atacado a democracia desde o golpe de 2016. 

A liberdade de Lula deu não apenas o nome, 
mas também a tônica do encontro, que 
reuniu, durante dois dias em São Paulo, 
comunicólogos e comunicadores brasileiros 
e latinos, e representantes de partidos 
internacionais, incluindo o Podemos, e de 
movimentos sociais. 

>> COMUNICAÇÃO EM                 
     DEFESA DA DEMOCRACIA

No atual cenário, é fundamental o 
fortalecimento de uma comunicação 
forte, plural e progressista, para garantir a 
circulação de notícias, que sejam corretas, 
bem apuradas e de qualidade, que cumpram 
seu potencial informativo e mobilizador e que 
furem o cerco da mídia comercial golpista. A 
Conferência debateu temas como experiências 
internacionais na comunicação, e democracia e 
comunicação. Tivemos ainda mesas temáticas 
simultâneas sobre jornalismo, audiovisual, 
estratégia de redes e fotografia.
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9 PT ACIONA JUSTIÇA 
CONTRA CRIMES DA 

LAVA JATO
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Resistência tem sido a palavra de ordem desde o golpe de 2016 
até a desastrosa gestão de Jair Bolsonaro. Resistência também é 
manter a luta dentro do Judiciário sempre em dia - sobretudo contra 
a perseguição política que culminou na prisão ilegal e arbitrária do 
presidente Lula. 

Neste sentido, o trabalho feito pela Bancada do PT, em conjunto com a 
direção nacional, para confrontar a atuação política de parte do Judiciário 
tem sido ativo. 
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STF - Notícia-crime em face dos 
procuradores da República Deltan 
Dallagnol e Roberto Henrique 
Pozzobon por conta do esquema, 
revelado pelo The Intercept Brasil, 
que envolveu a acusação e o então 
juiz Sérgio Moro na Operação Lava 
Jato, que resultou – entre outras 
coisas - na prisão política do 
Presidente Lula e na articulação para 
que ele fosse impedido de conceder 
entrevistas no período anterior às 
eleições de 2018. 

Conselho Nacional do MP - 
Reclamação Disciplinar contra 
Dallagnol e Pozzobon também por 
conta do esquema criminoso dos 
procuradores com Moro.

Corregedoria Geral do MPF - 
Reclamação Disciplinar em face 
de Dallagnol em virtude do conluio 
revelado pelo Intercept.
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CONFIRA 
ALGUMAS 
AÇÕES Conselho de Justiça Federal - 

Solicitação de Correição em razão 
de possível uso de recursos da 13ª 
Vara Federal de Curitiba para ação 
publicitária, em virtude de divulgação 
pelo Intercept Brasil e pelo jornalista 
Reinaldo Azevedo de conversa entre 
Dallagnol e Moro acerca do uso de 
verbas da Vara para campanha em 
prol das chamadas “10 medidas 
contra à Corrupção”. 

Procuradoria-Geral da República - 
Representação contra Moro e Jair 
Bolsonaro por conta da quebra de 
sigilo decorrente da investigação 
acerca das candidaturas “laranjas” 
de mulheres do PSL. Requereu-
se investigação sobre eventuais 
ilícitos criminais e administrativos 
cometidos.

STF - Notícia-crime contra Moro 
e Bolsonaro também em razão 
da quebra de sigilo decorrente da 
investigação acerca das candidaturas
“laranjas” de mulheres do PSL.
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CNMP - Reclamação disciplinar 
contra Dallagnol por ter recebido 
valores para palestra de empresa 
que era investigada na Lava Jato, 
bem como gravação de vídeo 
promocional para a Neoway.
 

STF - Notícia-crime contra Moro que 
afirmou que destruiria as provas 
obtidas na prisão dos supostos 
hackers. 

Procuradoria da República do DF - 
Notícia-crime por conta de Moro ter 
prevaricado e abusado do seu poder 
para influenciar as Eleições de 2018. 

Vice-Procuradoria-Geral Eleitoral - 
Notícia-Crime por conta de Moro ter 
prevaricado e abusado do seu poder 
para influenciar as Eleições de 2018.
 

 
STF - Petição informando os crimes 
cometidos por Moro e Dallagnol 
revelados pelo The Intercept e outros 
veículos de imprensa
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PGR - Reclamação disciplinar 
contra Dallagnol e Pozzobon por 
conta das notícias divulgadas pela 
Veja, Folha, Intercept e outros, que 
apontam o conluio entre acusação 
e o juiz responsável pelos processos 
criminais da Lava Jato. Requereu-
se a instauração de procedimento 
investigatório.

STF - Notícia-crime contra 
Dallagnol e Pozzobon com base 
nas notícias divulgadas pela Veja, 
Folha, Intercept e outros.

STF - Notícia-crime contra 
Sérgio Moro por ter tido acesso 
privilegiado a informações 
de uma investigação sigilosa 
instaurada pela Polícia Federal, 
a Operação Spoofing, que o 
envolve diretamente, além de 
sugerir a destruição dessas 
provas. Requereu-se apuração 
do abuso de autoridade, violação 
de sigilo funcional e supressão de 
documentos.



O PT reafirma seu compromisso com o povo brasileiro 
por meio do Plano de Emprego e Renda lançado 
em agosto. O programa possui nove diretrizes e 
capacidade de gerar 7 milhões de vagas de trabalho a 
curto e médio prazo. A iniciativa é parte da proposta 
histórica do PT, desenvolvida com a Fundação Perseu 
Abramo, Instituto Lula, o núcelo de economia e as 
bancadas petistas no Congresso. Apresenta uma saída 
para a crise a partir da geração de emprego, renda e 
oportunidades para milhões de pessoas. 
   

>> PT  APRESENTA O PLANO DE 
EMPREGO E RENDA PARA TIRAR 
O PAÍS DA CRISE E MELHORAR A 
VIDA DO POVO BRASILEIRO
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Programa Empregos Já
3 milhões de brasileiros e brasileiras 
serão contratados para trabalhos 
temporários de zeladoria e recuperação 
urbana: limpeza, poda de árvores, 
manutenção de ruas e calçadas.

Retomar as Obras Paradas
No Brasil, existem ao menos 7.400 
obras paradas. A ideia é retomar 
essas obras, evitando aumento 
de custos, criando empregos a 
curto prazo e desenvolvendo a 
infraestrutura de que o país precisa 
para voltar a crescer.

Reativar o Minha Casa Minha Vida
Hoje, o governo reduziu o MCMV 
em 75%. Com o plano, vamos voltar 
a construir uma média de 500 mil 
unidades por ano, gerando milhares 
de empregos e moradias para quem 
mais precisa.

Aumento Real do Salário Mínimo
Voltar a aumentar o salário mínimo 
anualmente, acima da inflação, para 
beneficiar diretamente mais de 48 
milhões de brasileiros e brasileiras. É 
o dinheiro na mão do povo que faz a 
economia girar.

Expandir o Bolsa Família
A extrema pobreza aumentou com a 
crise. O cenário exige uma resposta: 
ampliar o número de famílias 
atendidas para reduzir a pobreza e pôr 
dinheiro no bolso do brasileiro.

CONHEÇA AS PROPOSTAS DO PLANO

Renegociação de Dívidas
Com ajuda de um banco público, 
você vai poder renegociar suas 
dívidas a juros baixos, limpar seu 
nome na praça e voltar a investir em 
você e na sua família.

Nosso petróleo vai estimular a 
indústria brasileira
Se o petróleo do pré-sal for usado em 
favor do seu verdadeiro dono – o povo 
brasileiro – o preço dos combustíveis 
pode ser mais barato e estável. Sua 
exportação, refino e comercialização 
vão estimular a indústria, gerando 
mais emprego e renda.

Destravar o BNDES
O Banco vai voltar a investir na 
indústria local, aumentando a 
produção, criando novos postos 
de trabalho e fazendo a 
economia girar de novo.
 
Corrigir a tabela do IR
A tabela do Imposto de Renda vai 
voltar a ser corrigida pela inflação 
– o que não acontece desde 2015 – 
beneficiando milhões de famílias, que 
vão reverter esse ganho em consumo e 
movimentar a nossa economia.

Conheça o projeto na íntegra no site 
planoempregoerenda.com.br e baixe 
também a cartilha especial do plano
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>> LULA PRIORIZA DEFESA DA 
SOBERANIA NACIONAL CONTRA OS 
RETROCESSOS DE BOLSONARO

Lula está atento a tudo que acontece no Brasil 
sob o desgoverno de Jair Bolsonaro (PSL) e 
tem insistido constantemente que a saída 
para esse período de retrocessos é a defesa 
da soberania nacional. Essa luta é cada dia 
mais urgente diante da entrega do patrimônio 
brasileiro que o governo quer promover com 
a privatização de empresas estatais que são 
estratégicas para o desenvolvimento do país.

Bolsonaro agora fala em soberania nacional 
para fugir das críticas internacionais ao seu 
governo desastroso, mas, na verdade, bate 
continência para a bandeira dos Estados 
Unidos, diz amar o país de Donald Trump e 
dilapida o patrimônio do povo. Ele, que não 
entende nada sobre economia - como diz 
e prova todos os dias - entregou o setor ao 
ultraliberal Paulo Guedes que já declarou 
intenção de “vender tudo” e anunciou a 
privatização de 17 estatais.

Esse pensamento entreguista prejudica o 
desenvolvimento nacional e, sobretudo, 
acaba com os direitos do povo brasileiro, 
como Lula vem alertando constantemente. “A 
soberania do nosso país não é só defender as 
fronteiras e espaço territorial, mas defender o 

direito do povo de viver com dignidade, exercer 
democraticamente a soberania do voto e as 
escolhas de viver e trabalho que a Constituição 
garante”, ressaltou o presidente em carta.

Como ação, a oposição e forças progressistas 
lançaram a Frente Parlamentar Mista em Defesa 
da Soberania Nacional, do emprego e contra as 
privatizações em curso. O objetivo é mobilizar a 
sociedade, entidades e bancadas no Congresso 
contra as políticas antinacionais do atual 
governo.

Fotos: Ricardo Stuckert
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