
A Esperança é Vermelha! 
Por uma JPT-RJ: de luta, socialista e organizada 

A JPT fluminense vive uma 
crise de política e de 
organização.  

Na política nossa militância 
precisa sair dos gabinetes e 
voltar a participar e 
promover lutas por direitos 
e bandeiras, precisa 
defender um projeto 
de desenvolvimento 
democrático e popular 
para o nosso estado e 
que o PT se afaste do 
governo liberal do 
Sergio Cabral, precisa 
recolocar o socialismo 
como horizonte 
estratégico da sua ação 
e opinião. É preciso 
readquirir nossa 
capacidade de 
estabelecer vínculos 
políticos e ideológicos com 
as novas gerações, através 
dos movimentos sociais, do 
partido, governos e 
mandatos parlamentares, 
para práticas vinculadas à 
luta socialista. 

Na sua organização o 
coletivo estadual da JPT-RJ 
precisa retomar uma 
agenda mínima de 
reuniões. Precisa retomar 
interlocução com as demais 
instâncias do partido e da 
sociedade como um todo. 
Para tal precisamos de um 
secretário que tenha 

experiência de organização 
da juventude partidária e 
nas lutas sociais, que 
acredite que a secretaria é 
um espaço de articular o 
coletivo estadual e animar 
coletivos municipais, que 
tenha na organização 

partidária o seu foco e não 
a construção da sua 
tendência. 

Neste terreno organizativo 
duas agendas são urgentes 
e prioritárias após o nosso 
Congresso, uma reunião de 
planejamento do coletivo 
estadual e reuniões com 
coletivos municipais a 
partir das microrregiões. 
Este planejamento deve se 
pautar na inserção da JPT 
nos movimentos sociais, na 
luta ideológica na 
sociedade e na disputa 
eleitoral de 2012 com 
ênfase no apoio a 

candidaturas jovens. É 
urgente organizar e 
interiorizar a JPT. 

Temos uma geração inteira 
forjada em um ambiente 
que combina forte 
institucionalização com 

baixa intensidade dos 
movimentos de massas, 
podemos dizer que ela 
nem teve chance de 
aprender o que é 
socialismo, que acha 
que transformação se 
resume em políticas 
públicas. A JPT precisa 
investir seriamente em 
formação política, 
trabalho de 
recrutamento de novos 
militantes e uma 
política de quadros. 

Para efetivar estas medidas 
defendemos que 5% do 
orçamento estadual do 
partido sejam 
comprometidos com a JPT, 
sem que a mesma tenha 
que implorar à secretaria 
de finanças ou ao conjunto 
da direção a liberação de 
recursos a cada momento. 
Defendemos isto com 
claros mecanismos de 
prestação de contas 
financeira e política, ou 
seja, com relatórios de 
atividades e respectivas 
notas fiscais. 

  



Reafirmando princípios e semeando idéias

A questão da juventude envolve educação
saúde de qualidade, inserção ocup
moradia digna, acesso a equipamentos 
culturais, esportivos e de lazer, e deve ser 
uma questão estratégica de 
desenvolvimento do país. Nesta perspectiva 
devemos potencializar os avanços do 
Governo Lula nas políticas publicas para a 
juventude, buscando mais participação da 
própria juventude na elaboração, execução e 
controle social destas políticas. 

Mas ser governo não é ter “o poder”, e o PT 
e a esquerda ainda não detém o poder. 
Queremos democracia, que não se resume a 
eleições periódicas, e ela demanda combate 
sem tréguas a privilégios, desigualdades e 
discriminações. Devemos retomar a 
articulação entre as lutas sociais, ideológicas 
e institucionais:  

(a) Não é possível mudança sem movimentos 
de rua, sem organizações populares e sem 
enfrentamento aos interesses dos ricos. 

(b) Sem a construção de uma sociedade 
socialista como única saída para uma 
sociedade justa, fraterna e igualitária. Não 
nos contentamos em ser governo e 
administrar o capitalismo, queremos mais! 

(c) É importante disputar e ganhar eleições, 
mas entendendo que isto não é o fim, mas 
um meio na luta pela transformação.
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Buscamos o desenvolvimento sustentável 
que passa pela reforma agrária, reforma 
urbana, reforma política, democratização 
dos meios de comunicação, transportes 
público de massas, energias renováveis, 
agricultura sem agrotóxico, soberania e 
segurança alimentar. 
outras coisas, um Código Florestal que 
unifique geração de riqueza e preservação 
da natureza, que proteja as florestas e a 
nossa vida. Contra a reforma do Aldo Rabelo 
e ruralistas. 

Militamos por um PT ideológico e 
programático, que não negocie principio por 
cargos. Contra as políticas neoliberais nos 
serviços públicos como as Organizações 
Sociais na gestão dos serviços públicos. 
O PT ENTREGUE SEUS CARGO

GOVERNADOR CABRAL E AD

APOIO AUTONOMO.

Por uma JPT militante, de esquerda e 
socialista, que saia dos gabinetes e retome 
as ruas, praças e escolas do Rio de Janeiro.
Devemos organizar campanhas para, na e 
com a juventude fluminense em torno da 
reforma política, do código f
política de transporte, e da educação.

Queremos uma candidatura própria

ao governo do estado em 2014

nome mais preparado e em melhor condição 
é o companheiro Lindbergh 

Por um PT democrático, socialista e revolucionário
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