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Acre
Tel.: (68) 3223-6583 / 
6485 / 0352

Alagoas 
Tel.: (82) 3221-5788

Amapá
Tel.: (96) 3225-1303

Amazonas
Tel.: (92) 3232-6604

Bahia
Tel.: (71) 3322-8500

Ceará
Tel.: (85) 3454-1313

Distrito Federal
Tel.: (61) 3225-5104 / 
3225-5103

Espírito Santo
Tel.: (27) 3223-3455

Goiás
Tel.: (62) 3218-6455

Maranhão
Tel.: (98) 3221-1842

Mato Grosso
Tel.: (65) 623-1324

Mato Grosso Do Sul
Tel.: (67) 321-3955

Minas Gerais
Tel.: (31) 3337-5110

Pará
Tel.: (91) 3242-5292

Paraíba
Tel.: (83) 3241-5965

Paraná
Tel.: (41) 2103-1313

Pernambuco
Tel.: (81) 3221-6112

Piauí
Tel.: (86) 3223-0019

Rio de Janeiro
Tel.: (21) 2232-6292

Rio Grande Do 
Norte
Tel.: (84) 3201-1304 / 
2274

Rio Grande Do Sul
Tel.: (51) 3284-8900

Rondônia
Tel.: (69) 3224-5906 / 
5926

Roraima
Tel.: (95) 623-3318

Santa Catarina
Tel.: (48) 322-1301

São Paulo
Tel.: (11) 2103-1313

Sergipe
Tel.: (79) 3214-2692

Tocantins
Tel.: (63) 3213-1113

Procure o Diretório do PT do seu Estado e entre na luta!



Vote e organize-se por mais

mudanças para o Brasil

Ti e s tu e v Tí o ter l oeu
s x eirón ma  el sa p s çõe i

Em 2006 temos mais um ano de eleições e muitos 
novos eleitores poderão votar. São milhares de jovens que tem 
16 anos e pela primeira vez vão poder ir às urnas. Os jovens de 
16 a 29 anos já são quase metade do eleitorado brasileiro.Seja 
mais um deles, tire seu título!

O PT sempre incentivou a participação política da 
juventude, por isso estamos aqui lembrando você dessa 
importante tarefa. Não vacile! Chame sua galera da escola ou 
do bairro. Para tirar o título é fácil! Vá ao cartório eleitoral 
mais próximo da sua casa até 3 de maio com carteira de 
identidade e um comprovante de residência(conta de água, 
gás, telefone ou luz). O título é grátis!
 Aí é preparar-se para votar pela primeira vez pra 
Presidente da República. Com certeza, esse primeiro voto vai 
ficar na memória e ele tem que ser pra continuarmos 
mudando o Brasil. Tem que ser no PT!

e a u p lh l t r ea oV n  a so oc l ms i i
Para o PT as eleições e o voto são importantes. Nunca 

negamos a importância de pequenos avanços e de disputar as 
eleições. Mas pra nós a participação política e a luta pra 
mudar essa sociedade é muito maior. Passa pela organização 
da sociedade, da mobilização social e pela luta diária de 
milhares de pessoas. O PT sempre teve um pé nas eleições e 
outro nos movimentos sociais. Isso porque não queremos só 
ganhar eleições e sim mudar toda essa sociedade injusta. Pra 
isso convidamos você para esse projeto coletivo de lutar por 
um mundo mais justo, um mundo SOCIALISTA! Venha fazer 
parte dessa luta filie-se ao Partido dos Trabalhadores!

-F i o PTl e se ai
Tivemos pouco mais de três anos de Governo Lula. 

Sem dúvida, sabemos que tivemos erros e fazemos auto-
crítica, contudo ninguém pode negar que esse governo foi 
muito melhor que todos que já tivemos em 500 anos de 
história. No que diz respeito a juventude o avanço é enorme. 
Ampliou o número de universidades públicas, o acesso das 
camadas populares na universidade, aumentou as verbas pra 
educação, criou diversos programas de acesso a cultura e 
ainda mudou o jeito de dialogar com a juventude.

Sabemos que ainda tem muito mais a fazer, porque 
nosso objetivo não é só fazer melhor e sim mudar a forma de 
fazer política nesse país. O primeiro passo foi dado e temos 
que continuar. Temos que reeleger Lula e construir as 
condições para que seu segundo governo seja melhor que o 
primeiro. Pra isso temos que fazer muita campanha para o PT 
eleger deputados, senadores e governadores e não ficarmos 
reféns da elite conservadora brasileira que não tem nenhum 
compromisso com a população brasileira.
Sem dúvida os jovens querem mais para o país!Por isso 
vote PT! 


