
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brasília, março de 2015. 

 

 

Companheiras e companheiros, 

 

 

Diante do atual momento político do país, o Partido dos Trabalhadores é 

chamado a aprofundar as mudanças iniciadas pelos governos Lula e Dilma e a 

defender o projeto democrático, popular e socialista que orienta nosso partido 

ao longo destes 35 anos de história. 

 

É hora de mobilização e de ir às ruas em defesa da democracia, dos direitos 

dos trabalhadores, da Petrobras e das reformas democráticas e populares, 

como a reforma política, a lei da mídia democrática, uma reforma tributária 

progressiva com imposto sobre as grandes fortunas e as reformas urbana e 

agrária. 

 

Além disso, participaremos nos estados e nacionalmente das diversas iniciativas 

de articulação de frentes e fóruns populares, que reúnam movimentos sociais, 

centrais sindicais, partidos, juventudes, intelectualidade progressista e 

trabalhadores da cultura, em defesa da democracia e de uma plataforma de 

reformas estruturais. 

 

O PT defende os direitos de reunião e livre manifestação, mas repele 

manifestações de golpismo, intolerância e ódio. Diante destes, sairemos às ruas 

em defesa da democracia e das nossas bandeiras. Democracia sempre mais, 

ditadura nunca mais. 

 

Ao mesmo tempo, nos dedicaremos à realização dos congressos municipais e 

etapas livres do 5º Congresso do PT em abril, dos estaduais em maio e da 

etapa nacional, de 11 e 14 de junho, que deve ser encarado como um 

momento de defesa do PT e do nosso projeto político, de debate sobre a 

estratégia e programa partidário e das mudanças necessárias ao partido para 

seguirmos mudando o Brasil. 

 

Para isso, convocamos cada militante e dirigente do Partido dos Trabalhadores 

a participar ativamente da mobilização do partido e dos movimentos 

populares nas próximas semanas. Aos diretórios municipais e estaduais, 

orientamos que convoquem plenárias com a militância do PT, reúnam as 

instâncias partidárias para debatermos coletivamente a conjuntura e as tarefas 

do nosso partido. 

 

 



Agenda:  

 

 

- 30 de março – reunião da Comissão Executiva Nacional com os presidentes 

estaduais do PT e o ex-presidente Lula; 

 

 

- 31 de março e 01 de abril  – organizar e participar das plenárias populares 

com os movimentos sociais em defesa dos direitos dos trabalhadores, da 

democracia, da reforma política e da Petrobras; 

 

 

- 2 de abril – participar dos atos dos movimentos sociais em defesa da reforma 

política, contra a PEC 352/2013 e pela devolução por parte do ministro do STF, 

Gilmar Mendes, da ação que torna inconstitucional o financiamento 

empresarial de campanha (“Devolve, Gilmar”);  

 

 

- 7 de abril – participar do Dia Nacional de Lutas, convocado pela CUT e outros 

movimentos sociais, com concentração em Brasília contrária à votação do PL 

4330, da terceirização, na Câmara dos Deputados, e mobilização nos demais 

estados com a pauta ampliada em defesa da democracia, dos direitos dos 

trabalhadores, da Petrobras e da reforma política; 

 

 

- Abril – Congressos Municipais e etapas livres do 5º Congresso do PT; 

 

- 1º de Maio – Participar e organizar com as centrais sindicais e os movimentos 

populares uma grande mobilização da pauta da classe trabalhadora no 1º de 

Maio, a exemplo do que foi o dia 13 de março;  

 

- Maio – Congressos Estaduais do PT e etapas livres do 5º Congresso do PT; 

- 11 a 14 de junho – 5º Congresso Nacional do PT. 

 

 

 

Rui Falcão 

Presidente Nacional do PT 

 

 

Romênio Pereira 

Secretário-Geral do PT 

 

 

Bruno Elias 

Secretário Nacional de Movimentos Populares do PT 


