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O PT veio para mudar o Brasil
O PT nasceu em 1980, no calor das lutas contra a ditadura militar, defendendo o

direito de greve e livre organização dos trabalhadores. O PT nasce questionando a velha
política tradicional e o jogo de cartas marcadas. Cansados dos partidos que se propõe
a representar os grandes interesses econômicos, os trabalhadores constroem o seu
próprio partido político. Um partido comprometido com as lutas cotidianas dos
trabalhadores e com a construção de uma nova sociedade.

O PT não se resume a um partido eleitoral. É um partido que atua no dia-a-dia,
nas causas dos trabalhadores, jovens e demais setores excluídos. Assim todos os cargos
ocupados por nós servem como um instrumento de luta na defasa dos setores explorados
e na construção de uma sociedade justa e democrática.

Por isso, para nós, tão importante quanto ganharmos votos em uma eleição é
ganhar a consciência da juventude, dos trabalhadores e de todo o povo, é ter capacidade
de organizar as pessoas, de denunciar o capitalismo como modelo de sociedade
opressora e antidemocrática, além, da disputa por novos valores de fraternidade e
solidariedade contra a idéia do individualismo e consumismo tão difundidas pelos meios
de comunicação e que tanto influenciam a juventude e a sociedade em geral.

Nos preparando para a batalha eleitoral
Entendemos que o processo eleitoral deve servir para conseguirmos fortalecer

a Juventude do PT nos municípios e no Estado. Que ao final da eleição, os jovens
estejam mais organizados no PT e mais ligados à realidade local para que possamos
tocar as atividades cotidianas, como cursos de formação política, debates, atividades
de rua, nas escolas e faculdades, além de intervir mais na vida partidária. Este é o
objetivo dessa proposta de planejamento. Esperamos que esta iniciativa contribua para
os Diretórios Municipais, para as Macrorregiões e para toda a juventude petista no
estado de São Paulo. Mãos a obra e boa campanha para todos nós.
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A juventude conquistando seu espaço
1 – Sem dúvida, o primeiro passo da juventude para a

campanha eleitoral é se antenar ao máximo em toda a discussão
que rola no interior do partido, conhecer o programa de governo e
nossas propostas de políticas públicas de juventude e as ações do
governo Lula e de nossas prefeituras. Além disso, sempre devemos
alertar o conjunto do partido sobre a importância e o peso que os
jovens tem na sociedade brasileira, ou seja, é tarefa do conjunto
do PT pensar ações destinadas ao público jovem na cidade.

Vamos juntar a galera
2 – Convocar uma plenária com toda a juventude petista e se

possível com simpatizantes para traçarmos um plano de campanha,
com metas e objetivos para que toquemos a campanha de acordo com a realidade
local. É importante pensar também, atividades com as juventudes dos partidos aliados
e com os movimentos de juventude.

Dividindo as tarefas
3 – É importante nessa plenária onde reunirmos nossa

militância, lista-la e dividir tarefas entre todos. Sempre
nos preocupando com questões ligadas a comunicação,
mobilização e organização.

Fazendo um calendário de atividades
4 – Não podemos esquecer de colocar tudo no papel. Caso haja um espaço físico

onde a juventude se reúna, podemos fixar cartazes nas escolas, faculdades, regiões e
movimentos onde haverá campanha com os contatos e as atividades programadas
para cada local, fazendo assim um calendário.

Listando os locais onde faremos campanha
5 – Fazer uma lista de lugares onde pretendemos

realizar a campanha, que inclua escolas, faculdades,
bairros e pontos onde a juventude costuma se concentrar
para fazermos atividades.
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Inovar na campanha: é preciso ser criativos
6 – Devemos tentar ao máximo inovar

na nossa comunicação com a juventude.
Por isso fazer campanha usando grupos
de teatro, música, enfim, tudo que a
criatividade permitir, pode nos diferenciar,
além de ser mais produtivo na
transmissão de nossa mensagem. Uma
idéia interessante é sempre nas
atividades ter uma banquinha como
referência, onde as pessoas possam
parar e conhecer melhor as nossas propostas. Na banquinha é importante ter sempre
o formulário de cadastro para que possamos entrar em contato e convidar para as
próximas atividades.

Estimulando debates e discussão política nas escolas e faculdades
7 – Nas escolas e faculdades podemos estimular a realização de debates, simulação

de votação eleitoral e panfletagens, que sirvam para criarmos um clima de discussão
política nesses espaços para melhor apresentarmos nossas propostas e candidatos.

Bote a estrela no peito!
8 – Um detalhe importante é orientarmos todos a sempre usarem broches, adesivos,

materiais, camisetas e diversos artigos de identificação com o PT e com nossos
candidatos. Se possível criar um “kit militante” para sempre estarmos preparados para
distribuir materiais, cadastrar pessoas e espalhar a campanha.
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Cadastrar a juventude
9 – Organizar uma mala-direta, com todos os contatos que a juventude já tenha ou

que venha ter durante a campanha. Montar um formulário para que as pessoas que
nos procurem no comitê ou em atividades e queiram saber mais da campanha possam
colocar seus dados pessoais.

Informação o “X” da questão
10 – Durante a campanha será necessário também soltar boletins informativos

com o calendário de atividades, reuniões, festas, plenárias etc. Isso faz com que aqueles
companheiros que não estão no dia-a-dia estejam informados do que está rolando.
Outra sugestão interessante é que se solte boletins via e-mail. É importante também
estar atento às novas ferramentas que a tecnologia nos oferece, uma sugestão
interessante é divulgar nossas atividades e propostas em sites como o “Orkut”.

Festa: pra animar e integrar
11 – Realizar uma festa, sem dúvida, é muito importante, afinal de contas estamos

falando de juventude e uma “festinha” além de dar uma relaxada durante a campanha,
também deve servir como espaço mais sociável para as pessoas se conhecerem e para
a aproximação de novos companheiros e companheiras.

Construindo um espaço de todos
12 – Sempre lembrando que devemos tentar ao máximo

construir um ambiente coletivo onde todos tenham poder
de dar opiniões e de intervir na discussão, para que
haja um ambiente saudável, democrático e que ao
final da campanha possamos ter um grau de unidade
ainda maior na construção da Juventude do PT.

Sem medo de ser feliz!
13 – Assim queremos fazer uma

campanha alegre, bonita, com garra e
emoção, que conquiste corações e mentes.
Uma campanha ousada, vermelha e rebelde.
Uma campanha que envolva a juventude,
suas necessidades e contradições. Uma
campanha petista, pra ganhar e pra levar!
Fazendo brilhar a nossa estrela, sem medo
de ser feliz!
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Jingles e internet são opções para agitar a

campanha de 2006
Pichações em vias públicas, cartazes e outdoors estão proibidos pela

minirreforma eleitoral

O Partido dos Trabalhadores conclama a militância petista a ocupar as fachadas de
suas casas, as sacadas e os terraços de seus apartamentos com faixas e bandeiras
que defendam e propaguem as candidaturas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de
Aloizio Mercadante, do senador Eduardo Suplicy e de todos os 180 candidatos e
candidatas às bancadas legislativas estadual e federal.

Outdoors, cartazes, faixas, fixação de placas e pichações em vias públicas e em
estabelecimentos comerciais foram proibidos pela Lei 11.300, conhecida como
minirreforma eleitoral, aprovada em maio deste ano. Os petistas devem ocupar os
“espaços da cidade de outras formas”, afirma o presidente estadual do PT, Paulo
Frateschi, que participou, junto com Mercadante, de reunião da direção do partido com
os candidatos para discutir as novas regras para a campanha.

Mercadante sugere que a militância se aproprie das ondas sonoras como meio de
campanha, usando e abusando da musicalidade. “Os carros de som com os jingles dos
candidatos nas ruas são fundamentais. Os petistas têm que botar para quebrar, a
militância é a alma desta campanha”, afirma. Os militantes devem ficar atentos, porém,
à legislação eleitoral, que não admite auto-falante a menos de 200 metros de escolas,
fóruns, bibliotecas e hospitais.

É permitido que as fachadas dos comitês sejam estampadas com faixas, bandeiras
e placas. Os muros particulares da cidade também podem ser utilizados durante a
campanha deste ano, desde que com a autorização prévia dos proprietários. Os militantes
podem ainda ocupar as ruas portando bandeiras, atentando apenas para não fixá-las
em vias públicas, o que foi proibido pelas novas leis eleitorais.

As modificações na legislação realizadas este ano proíbem também a distribuição
de qualquer bem que possa proporcionar vantagens aos eleitores, os chamados brindes.
Entre eles estão: chaveiros, bonés, canetas, camisetas e acessórios de computador.

Segundo Fátima Miranda, advogada do Diretório Estadual do PT, as camisetas com
o nome e o número do candidato passaram a ser vetadas, mas a militância pode e
deve ir para as ruas com a camiseta do partido. A apresentação de artistas, remunerada
ou não, em comícios, também foi proibida. Mas os candidatos podem ter o apoio
escrito dos artistas (sem remuneração) em materiais impressos da campanha. Passou
a ser obrigatório também que todos os materiais impressos tragam o CNPJ da empresa
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que confeccionou o material, uma forma de facilitar a fiscalização feita pela Justiça
leitoral.

Segundo informações da Assessoria Jurídica do PT Estadual, os candidatos que
possuem coluna em jornais poderão continuar escrevendo, desde que os textos não
constituam propaganda eleitoral. Ainda na imprensa escrita é permitida propaganda
paga até a antevéspera da eleição. Até as últimas eleições, este tipo de anúncio era
permitido mesmo na véspera do pleito.

Mercadante afirma ainda que é necessário criar um novo tipo de militância, a
eletrônica. A internet, cujo uso foi liberado pela minirreforma, “é um campo fundamental
de disputa política, com ela poderemos responder aos ataques da oposição rapidamente”,
afirma.

Minirreforma

O projeto de lei dispondo sobre propaganda eleitoral foi enviado ao Congresso
Nacional pelo senador Jorge Bornhausen (PFL/SC) em agosto de 2005. O texto trata
das despesas de campanhas e altera pontos da lei que rege o processo eleitoral, a Lei
das Eleições.

Ao longo de cerca de oito meses, o projeto tramitou no Congresso. Primeiro foi
provado pelo Senado, depois pela Câmara, foi aprovado pela segunda vez no Senado
em abril e sancionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no dia 10 de maio. O
TSE (Tribunal Superior Eleitoral) aprovou no dia 23 de maio a validade da maioria dos
pontos da minirreforma já para as eleições deste ano, marcadas para outubro.

Boca-de-urna

No dia das eleições não será admitida nenhuma forma de propaganda. Está vetado
o uso de adesivos e o uso da camiseta do partido. A boca-de-urna, assim como a
propaganda, passa a ser caracterizada como crime, punível com detenção, de seis
meses a um ano e multa.
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Veja como proceder na campanha deste ano

O que pode

Cédula; santinho; mosquitinho; volantes; flyers; panfletos; jornal; informativo; folder;
praguinha; adesivo de roupa; botton; bandeiras (uso externo); adesivo de carro (vidro);
adesivo de pára-choque; faixa de casa (com autorização do proprietário); banner ou
placa de casa (até 4m2), com autorização do proprietário; jingles; carro de som com
mensagens publicitárias; nos comitês é autorizada placa externa e decoração com
bandeiras e banners; comícios em ruas e praças; distribuição de folhetos; cavalete em
madeira duas faces (1m x 1,5m) colocados em calçadas ou em frente ao comitê;
muros (com autorização do proprietário); camisetas com estrela sem  propaganda a
serem vendidas pelos diretórios; site na internet; orkut; newsletter (propaganda por
email); anúncios em jornais e revistas (até o limite legal); pesquisa de intenção de
votos e suas divulgações; distribuição de programas de governo; tele-mensagens
(mensagens via telefone); mala direta; marketing direto (mensagens via  correio);
distribuição de panfletos nos faróis e/ou aglomerações; kit de imprensa; mensagens
por celular; telão digital; telemarketing; painéis em prédios, com autorização do
proprietário.

O que não pode

Camisetas; bonés; viseira; bandana; outdoor; faixa em ponte, passarela ou poste
de rua; frontlight; backlight; painel de prédio ou postes específicos para publicidade;
lambe-lambe; cartaz para fixação em bares, comércio, mesmo com autorização do
candidato; brindes, como canetas, porta-título, régua, sacolas de plástico, pin, broches,
brincos, correntes, relógios, fivelas; banners em portais (exemplo: banners no Uol, no
Terra etc); busdoor; propaganda em táxi, rádio, televisão e outras mídias; propaganda
em televisão a cabo; boca-de-urna; acessórios de computador (mouse pad, outros);
patrocínios, recuperação de praças, time de futebol ou ação social qualquer; calendários;
blocos de recados e/outros brindes de papel de mesa; site na internet com domínio
“.org”.

Textos publicados no Linha Direta nº 650.



10

Anexo
Confira aqui o modelo de formulário para cadastro dos jovens. É fundamental que

em todas as atividades de campanha os militantes tenham o fomulário de cadastro.
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