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Tome partido. 
Faça parte da 
Juventude do PT
O PT tem 30 anos de história. Estamos 
nos movimentos sociais, nos governos 
e parlamentos construindo um Brasil 
mais democrático, lutando em defesa 
dos direitos dos trabalhadores 
e por justiça social.

Em nosso partido, juventude é coisa 
séria. Para nós, a juventude é muito 
mais que o futuro, ela deve ser 
protagonista das mudanças do país, 
discutindo suas necessidades e 
participando dos rumos do Brasil. 
Ela tem necessidades HOJE e pensa 
HOJE. Nós jovens petistas, além de 
atuarmos junto aos movimentos 
juvenis em diversas partes do Brasil, 
contribuímos para manter o PT vivo, 
alegre e cheio de utopias e sonhos, 
se renovando e discutindo temas 
como educação, trabalho, cultura, 
participação do jovem na política 
e o socialismo.

Venha fazer parte dessas lutas, 
filie-se ao Partido dos Trabalhadores 
e participe da Juventude do PT. 

AINDA JOVEM, 

CHE GUEVARA CONHECEU 

A AMÉRICA LATINA 

COM SUA MOTO

AS ESCOLHAS 
DA JUVENTUDE 

MUDAM A 
HISTÓRIA



DESDE CEDO,

CHICO MENDES 

LUTOU PELA

 FLORESTA COM 

SUAS PALAVRAS

NA ADOLESCÊNCIA, 

PAGU ESTIMULOU 

A EMANCIPAÇÃO 

FEMININA COM 

SUA OUSADIA

AOS 15 ANOS,

ZUMBI DOS 

PALMARES BUSCOU 

A LIBERDADE COM 

SEU QUILOMBO

Che, Pagu, Zumbi e Chico Mendes 
têm duas coisas em comum: 
mudaram os rumos da história 
e as escolhas que tomaram na 
juventude foram fundamentais 
para as transformações que 
eles protagonizaram.

Pela primeira vez no Brasil, os 
jovens tem sido levados a sério. 
O governo Lula duplicou as vagas 
nas universidades federais, 
criou o PROUNI e o PROJOVEM, 
valorizou o salário mínimo e tem 
gerado crescimento econômico 
com distribuição de renda, 
diminuindo a desigualdade 
social e fazendo do nosso país 
uma nação respeitada no mundo. 

Este ano, teremos eleições 
para presidente, governador, 
deputados e senadores, e se você 
têm 16 anos, ou irá completar até 
03 de outubro, já pode tirar seu 
título de eleitor e participar 
destas eleições. O voto é um 
importante instrumento para 
fazer valer suas opiniões.

Você pode ser parte da mudança 
do Brasil. Vote aos 16 anos.
Tire seu título de eleitor até 
dia 5 de maio e participe da 
construção deste novo país 
que está nascendo.

AS ESCOLHAS 
DA JUVENTUDE 
MUDAM A HISTÓRIA


