
Reafirmar as lutas do passado,
organizar o presente,
e construir o futuro.

Apóie a Resolução da Secretaria de Juventude

Reafirmar as lutas do passado,
organizar o presente,
e construir o futuro.



O nosso Partido ao longo da sua história
sempre teve um grande apoio espontâneo da
juventude. Contudo, nosso dia a dia na militância
demonstra que esta relação está abalada.

Certamente todos e todas querem mudar
essa realidade e isso é um dos grandes desafios de
todos petistas. Neste sentido, acreditamos que o
espaço para iniciarmos este desafio é aqui no III
Congresso do PT.

Ao longo deste ano, jovens petistas de todo
o país vêm discutindo esta realidade e a maneira de
enfrentá-la. Temos certeza que democracia,
inclusão social, participação política dos
trabalhadores e a luta pelo socialismo são marcas
que em 27 anos construímos no interior da
sociedade brasileira e isto aproximou o PT e da
juventude. Mas nosso partido deve sempre se
atualizar e enfrentar os novos desafios.
Principalmente no que diz respeito a organização
da juventude.

Hoje, o atual modelo do setorial de
juventude não responde mais aos desafios políticos
do nosso tempo, assim se faz necessário e urgente
uma profunda reformulação na forma do PT
encarar a organização de juventude. Para isso, a
nossa conclusão é que um novo modelo político e
organizativo dos jovens petistas é urgente e
necessário.

Assim, a Secretaria Nacional de Juventude
apresentou uma resolução ao 3º ongresso, paraC

que essa instância máxima de deliberação do PT
tome medidas concretas e inicie um amplo
processo no interior do Partido que culmine na
convocação do

. Neste congresso da
juventude, assim como neste 3º Congresso, iremos
de forma democrática e participativa envolver
nossa militância nessa desafiadora tarefa.

Com o objetivo de apresentar nossas
propostas aos delegados e delegadas deste
congresso nos dirigimos a vocês neste pequeno
documento. E fazemos um chamado a todos e
todas para que votem e apóiem essa importante
iniciativa construída por todas as teses presentes
no Coletivo Nacional de Juventude.

Saudações petistas!!!

O
será o fórum máximo dos jovens petistas e terá
como pauta dois pontos: 1) “O Brasil que
queremos para a juventude”, ou seja, iniciarmos a
constituição de um programa do PT para a
juventude Brasileira e 2) “Juventude do PT:
concepção e funcionamento”, que será a discussão
de uma nova forma de organização da nossa
juventude.

1º Congresso da Juventude do

Partido dos Trabalhadores

PERGUNTAS E RESPOSTAS SOBRE O
1º CONGRESSO DA JUVENTUDE DO PT

O que é o Congresso da Juventude do PT?
1º Congresso da Juventude do PT

Companheiras e companheiros,
Delegados e Delegadas ao 3º Congresso do PT

Há séculos é travada a luta por uma sociedade sem classes,
diversas gerações já se foram e muitas outras serão necessárias

para transformar a sociedade, alterar a cultura e construir o outro
mundo possível. Com a certeza de que o projeto do Partido dos

Trabalhadores é de longo prazo, precisamos compreender a
juventude como segmento estratégico na luta pela construção do

Socialismo e do PT.



Desta forma acreditamos que iremos nos
preparar ainda mais para enfrentar a relação
abalada dos jovens com o PT.

Sim, por que esse modelo que foi pensado
há quase duas décadas e está superado. De lá pra
cá os movimentos jovens brasileiros estão mais
organizados, as realidades do país e do PT são
outras. Este processo irá demonstar que os jovens
petistas são capazes de atuar no partido e na
sociedade brasileira. É permitir que nosso partido
consiga dialogar com uma realidade específica da
juventude. Portanto, este novo formato deve
privilegiar a intervenção nos movimentos e na
sociedade. Desta maneira vamos fazer duas coisas
ao mesmo tempo: ampliar a mobilização e luta
social da juventude e implementar uma política
consistente para uma renovação partidária que
oxigene o PT e contribua para inserir mais jovens
na vida política brasileira.

Acreditamos que com o
podemo definitivamente

caminhar para organizar uma juventude de massas
como deve ser no PT. Isso permitirá a juventude
intervir de maneira mais forte na sociedade

dialogar com o grande número de jovens
que querem atuar com as mesmas bandeiras que
nosso partido. Uma juventude que anime e agite o
nosso partido e ao mesmo tempo possa ser
formuladora de políticas para o Brasil.

Junto com
propomos algumas medidas entre elas:

construir um programa político jovens
petistas defenderem na sociedade estimular a
criação de núcleos de atuação de jovens nos

É necessário mesmo mudar o funcionamento da Juventude do PT?
Por quê?

OK, tá quase me convencendo, mas, na prática o que muda?

E quais são as principais medidas?

1º Congresso da

Juventude do PT

1º Congresso da Juventude

do PT

s, ,

e nos
permitir

para os
,

diversos movimentos sociais, ampliar a
participação da base do PT nas eleições para a
direção da juventude, estabelecer no estatuto um
valor mínimo para investimento no trabalho de
juventude, ter campanhas públicas permanentes,
estipular idade até 29 anos para atuar na
juventude do PT (com todo respeito aos mais
experientes) e assim manter de forma viva e
contagiante os valores, os sonhos e a história do
PT.

Certamente muito debate sobre juventude
já foi feito pelos petistas. Sabemos que cada
geração tem sua marca histórica e temos certeza
que é melhor fazer isso antes tarde do que nunca. E
o que precisamos agora é da sua força para fazer da
Juventude do PT a maior juventude organizada do
Brasil, com garra, alegria e disposição para mudar
nosso “Brasilsão” e o mundo..!!!

Além de aprovarmos no 3º Congresso a
convocação do 1º Congresso da Juventude, temos
o desafio de levar esse debate para os municípios e
movimentos onde temos atuação de jovens
petistas e fazer uma grande onda de discussões em
cada lugar que tiver um militante da juventude do
PT. A partir de agora temos que envolver a
militância e a direção do Partido para juntos
construirmos um rico processo no qual vão ganhar
o PT, a juventude e o Brasil. Essa luta é todos nós!!

Pô, por que não fizeram isso antes?

E como eu ajudo a Juventude do PT?

Agora sim, eu apóio o congresso da
juventude do PT...

É isso aí companheirada!!!
Vamos construir um grande congresso!

Neste 3º Congresso, vote com a Juventude.
Afinal, o PT tem Futuro!!!
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