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EDITORIAL
Disputar o presente,
preparar o futuro

A comunicação é um notável instrumento de poder, indispensável para a luta política. 
No PT, a comunicação está a serviço do povo e do Brasil, com o compromisso de fortalecer a 
participação popular, a democracia e a soberania nacional. 

Desde 2020, a Secretaria Nacional de Comunicação instaurou um novo plano de comunicação 
para o Partido dos Trabalhadores. Esse plano tem como estratégia central a integração dos 
diferentes canais que compõem a Rede Povo de Comunicação, a partir do estabelecimento de 
uma pauta única, defi nida e discutida com as equipes de cada núcleo diariamente.

Na prática, a defi nição da pauta orienta as 
disputas políticas que serão feitas a cada 
dia. Quais temas devem ser priorizados? 
Com que enfoque? Como enfrentar 
assuntos que são claramente uma tentativa 
dos adversários para desviar o debate para 
o que não importa?

A defi nição da pauta do dia conduz 
os trabalhos da redação e a produção 
da equipe do site do PT Nacional, em 
colaboração com os profi ssionais do PT na 
Câmara e do PT no Senado, assim como 
orienta a produção de conteúdo dos demais 
canais de comunicação do PT: nossas redes 
sociais, a Rádio PT, TvPT, Boletim do PT 
(mailing), Zap e Telegram do PT.

O alinhamento da pauta com todos os 
núcleos que integram a comunicação do 
PT Nacional é transformado em diferentes 
produtos, como séries de matérias e 
reportagens especiais publicadas em 
nosso site; vídeos, transmissões ao vivo, 
minidocumentários, programas realizados 
pelas secretarias e o Jornal PT Brasil, que é 
exibido ao vivo de segunda a sexta na TvPT; 

produtos de áudio, podcasts e boletins de 
notícias diários na Rádio PT; formulação 
de cards, posts e outros formatos de 
comunicação digital que cumprem a tarefa 
de mobilização por meio das redes sociais. 

Essa forma de atuação não só fez com 
que tivéssemos orientação política sobre 
o que comunicamos como nos deixou 
prontos para enfrentar e ajudar a vencer 
as eleições mais importantes de nossas 
vidas, que elegeram Lula para preside nte, 
quatro governadores; quatro senadores e 
68 deputados e deputadas.

Em 2023, a Rede Povo de Comunicação 
virá com muitas novidades para realizar a 
importante tarefa de informar a sociedade 
brasileira sobre as transformações que 
certamente virão com o novo governo 
Lula, para que elas sejam permanentes e 
se tornem a base de um país mais justo,
igual e soberano.

Assim, a comunicação do PT cumpre 
uma constante missão: a de disputar o 
presente e preparar o futuro.  
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DIÁLOGO
CONSTANTE

O PT tem o privilégio de contar com militantes, fi liados e fi liadas comprometidos e 
sempre dispostos a lutar pelas causas que defendemos. Assim, a política de comunicação do 
partido tem como obrigação dar voz a essas pessoas e movimentos, espalhadas pelo Brasil e 
pelo mundo.

Ouvir, empoderar e dar visibilidade a esse verdadeiro exército democrático tem sido uma das 
preocupações nos últimos três anos. Em 2020, por exemplo, foi lançada a Casa 13, plataforma 
(casa13.pt.org.br) que tem como principal objetivo fornecer ferramentas para fortalecer a luta 
política nas redes e nas ruas.

Naquele ano de eleições municipais, a Casa 
13 ofereceu de forma muito simples e rápida 
informações cruciais aos militantes, candidatos 
e candidatas para fazerem a disputa política em 
seus territórios. Na plataforma da Casa 13 estão 
disponíveis todos os dados sobre o legado dos 
governos Lula e Dilma nos 5570 municípios 
brasileiros para subsídio na afi rmação das 
realizações e das principais políticas públicas 
realizadas pelo PT.

Por meio da plataforma, a militância e todos 
nossos candidatos e candidatas tiveram à 
sua disposição um Gerador de Materiais onde 
puderam confeccionar de forma automática 
materiais gráfi cos de campanha e peças feitas 
no formato adequado para as redes sociais com 
conteúdo segmentado para cada município. Para a 
divulgação da plataforma Casa 13 foram realizadas 
ofi cias em mais de 1.100 municípios.

Em 2022, a Casa 13 foi fundamental para 
municiar a militância com materiais e 
informações durante a campanha. Além do 
legado, os usuários puderam encontrar no 
“Time do Lula” a lista com nome e número de 
todos os candidatos e candidatas do PT que 
estavam na disputa eleitoral em cada Estado 
brasileiro. 

Tivemos nestas eleições de 2022, a vitória 
do Presidente Lula e o aumento expressivo 
das bancadas do PT tanto no Congresso 
Nacional, com a eleição de 68 deputados 
e deputadas federais, como o aumento da 
bancada de Senadores Federais e de 118 
deputados e deputadas estaduais em todo 
o Brasil.  A casa 13 certamente continuará 
cumprindo a missão de difundir o legado do 
PT e seus representantes em 2024, quando 
voltaremos a ter eleições municipais.

MILITÂNCIA

Formar, informar, empoderar e 
ouvir militantes, fi liados e fi liadas 
deve ser sempre prioridade

Essa bem-sucedida experiência inspirou 
outras iniciativas que buscam informar, formar 
e mobilizar a militância, o que nos conduziu à 
reestruturação da comunicação do partido com 
a base de fi liados através do recadastramento e 
reorganização dos dados, junto com a Secretaria 
Nacional de Organização com a implantação 
da Central de Relacionamento com a Militância 
(CRM), com o gerenciamento de listas de 
transmissão por meio do Zap e Telegram do PT 
(www.contato.pt.org.br ), aumento exponencial do 
engajamento e alcance de todas nossas redes 
sociais (twitter/facebook/instagram/tik tok -
@ptbrasil) , a reconfi guração da TvPT no nosso 
canal no Youtube (www.youtube.com/ptbrasil) 
com exibição de um jornal noticiário ao vivo de

segunda a sexta-feira e o lançamento da Rádio 
PT em 2021 (www.radio.pt.org.br ) e do PT Cast 
em 2022 disponível nas principais plataformas de 
áudio utilizadas no Brasil, se tornando um dos mais 
ouvidos no ranking do Spotify . Assim, todo nosso 
conteúdo é distribuído nos mais diversos formatos 
e em todos os canais digitais disponíveis.

Já estão disponíveis as plataformas on-line 
para estados e municípios, que permitem a cada 
diretório municipal e estadual a ter o seu próprio 
site, sem qualquer custo de manutenção e 
hospedagem. Alguns já estão em funcionamento 
e, até 2024, queremos que sejam milhares. Para 
os próximos anos, os planos são de ampliar ainda 
mais essa rede de comunicação na ponta.

COMO A DEFESA
DERROTOU A FARSA
DA LAVA JATO

COMO A DEFESA
DERROTOU A FARSA
DA LAVA JATO

POR QUE LULA
É INOCENTE
E POR QUE
TENTARAM
DESTRUIR O
MAIOR LÍDER
DO BRASIL

AS MENTIRAS QUE
ENVENENARAM O PAÍS
AS MENTIRAS QUE
ENVENENARAM O PAÍS

MEMORIAL DA VERDADE

Livro Memorial da Verdade, do jornalista
Ricardo Amaral

Gerador de materiais da Casa 13

Militância é orientada a buscar informações no portal Casa 13

REDE POVO DE COMUNICAÇÃO    |    MILITÂNCIA
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 Os desafios para a comunicação 
no Brasil, que são históricos, agravaram-se 
nos últimos anos. O bolsonarismo, alinhado 
ao trumpismo e a um movimento coordenado 
de ofensiva da extrema direita no mundo, 
banalizou os ataques à imprensa enquanto 
uma verdadeira indústria de fake news e 
de discursos de ódio invadiu celulares e 
computadores de milhões de brasileiras e 
brasileiros.

Como um partido que assumiu, junto com 
seus aliados, a tarefa de reconstruir o Brasil, 
o PT tem a responsabilidade de, ao mesmo 
tempo, lutar pelo desenvolvimento de uma 
comunicação democrática e plural no Brasil 
e promover uma sistemática disputa de 
narrativa contra a extrema direita. É preciso 
defender e afirmar a democracia, a correta 
versão dos fatos e o interesse público.

Para tanto, além de lutar pelas mudanças 
necessárias na área de comunicação 
do país, o PT deve fortalecer a própria 
 capacidade de dialogar com seus filiados 
e filiadas, militantes e sociedade em geral. 
O partido deve continuar a apostar no 
fortalecimento de seus canais, especialmente 
os digitais, uma vez que as disputas políticas 
e de narrativa acontecem, cada vez mais, nas 
redes sociais e na internet.

A expansão do meio digital permite que as 
informações — corretas ou não, verdadeiras 
ou fraudulentas — se disseminem em uma 
velocidade cada vez maior, exigindo uma 
capacidade de reação igualmente mais 
poderosa.

Contar com as ferramentas necessárias 
para a produção de conteúdos, de uma rede 
ampla e integrada de comunicação para 
difundir sua mensagem, com serviços de 
monitoramento refinado e em tempo real, 
com o domínio da linguagem mais adequada 
para cada canal é essencial para um partido 
que vive sob constante ataque, devido a sua 
força e seu projeto de país, que incomoda 
poderosos domésticos e estrangeiros.
 
Hoje, qualquer partido, entidade ou 
instituição que abrir mão do fortalecimento 
de sua capacidade de comunicação corre o 
grave risco de ser engolido pelo avanço de 
narrativas que deturpam fatos e espalham 
mentiras, sem nenhum compromisso com os 
interesses do povo e do país.

Afirmar nossa visão de mundo e nossas 
propostas para os trabalhadores e para a 
nação é tanto um objetivo a longo quanto 
a curto prazo. Afinal, sabemos que a 
construção do Brasil que sonhamos será 
longa, mas temos, hoje, que assegurar o 
sucesso do governo Lula na luta contra a 
fome, o desemprego, a inflação, a injustiça 
fiscal e o abandono dos mais frágeis.

Logo mais, em 2024, passaremos por novas 
eleições em nível municipal. Não podemos 
nos descuidar. É necessário formar, informar 
e mobilizar. Sempre.

Formar, informar
e mobilizar

Filipe Araujo

REDE POVO DE COMUNICAÇÃO    |    ARTIGO

Jilmar Tatto,
Secretário Nacional de Comunicação 
do PT e Deputado Federal PT-SP

ARTIGO

O PT deve fortalecer a própria capacidade de dialogar com seus filiados e filiadas, 
militantes e sociedade em geral, apostando no fortalecimento de seus canais,
especialmente os digitais, para as disputas políticas nas redes sociais
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PARA LULA 
E SEU TIME

 A estratégia de unificar os vários canais 
de comunicação do PT em torno de uma pauta 
diária fez com que a comunicação do partido 
chegasse preparada para enfrentar as eleições 
de 2022 de forma coesa e objetiva.

Durante a campanha, nossos veículos escaparam 
dos temas que o bolsonarismo tentava impor 
e centraram a mensagem, principalmente, 
nos assuntos que eram essenciais para a 
vitória: a fome e grave situação econômica, a 
desumanidade de Bolsonaro diante da pandemia 
e a capacidade de Lula de reconstruir o país.

ELEIÇÕES 2022

A política de comunicação iniciada 
em 2020 foi certeira durante as 
eleições mais importantes de
nossas vidas

Um imenso esforço foi feito também 
para eleger o Time do Lula, em especial 
governadores e governadoras, senadores 
e senadoras, deputados e deputadas que 
ajudassem o presidente a governar. Para isso, 
a lista de candidaturas apoiadas por Lula em 
cada estado foi incessantemente divulgada em 
nossos canais.

O retorno do eleitorado foi fantástico, nos 
presenteando com uma grande audiência no 
período das eleições, como mostram os dados 
que apresentamos a seguir.

REDE POVO DE COMUNICAÇÃO    |    ELEIÇÕES 2022

Ricardo Stuckert
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SITE E CASA 13
Passaram por uma reformulação que entrou no ar em 16 de 
agosto, dia em que passou a ser permitida a campanha pela 
internet. 

REDES SOCIAIS
Direcionaram seus conteúdos para os temas defi nidos como prioritários 
e colheram ótimos resultados.

Site denuncia plano de Bolsonaro para atacar salário mínimo

Casa 13 divulga o Time do Lula e o legado do PT

As postagens do PT nas redes contaram com um alcance inédito e milhões de curtidas e comentários

480.978

512.216

862.861

3.139.600

5.692.443

USUÁRIOS
ÚNICOS
EM 2022

JUN JUL AGO SET OUT

988.172

1.010.031

1.616.188

6.403.629

11.920.363

PÁGINAS
VISUALIZADAS
EM 2022

JUN JUL AGO SET OUT
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750 mil

1 mi

1,7 mi

SEGUIDORES

JUN OUT

1.310.685
1.385.956

1.759.985

FACEBOOK

1,8 mi

1,25 mi

1,5 mi

2022
JUL
2022

AGO
2022

SET
2022 2022

TWITTER INSTAGRAM
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TvPT
A TvPT acompanhou Lula da campanha à posse, transmitindo ao vivo seus comícios, 
caminhadas, discursos, entrevistas, lives e programas eleitorais, além de produzir vídeos 
para impulsionar a campanha de Lula e de seu time de candidatos.

RÁDIO PT E PTCAST
Os produtos de áudio da Rede Povo de Comunicação ficaram entre os mais 
ouvidos no ranking de notícias do Spotify Brasil.

Rede Globo recorre à TvPT para transmitir o discurso da vitória de Lula na Avenida Paulista Gravação no estúdio da Rádio PT: informação confiável produzida diariamente

251 mil
1,6 mi

2,1 mi
2,6 mi

5,0 mi

18 mi

VISUALIZAÇÕES

JAN JUN JUL AGO SET OUT

Visualizações
Jan 2021 251 mil
Jun 2022 1,6 mi
Jul 2022 2,1 mi
Ago 2022 2,6 mi
Set 2022 5,0 mi
Out 2022 18.0 mi

Inscritos
Jan 2021 251 mil
Jun 2022 1,6 mi
Jul 2022 2,1 mi
Ago 2022 2,6 mi
Set 2022 5,0 mi
Out 2022 18.0 mi

2021 2022 2022 2022 2022 2022

153 mil

282 mil
293 mil

313 mil

347 mil

447mil

INSCRITOS

JAN JUN JUL AGO SET OUT

507mil

Visualizações
Jan 2021 251 mil
Jun 2022 1,6 mi
Jul 2022 2,1 mi
Ago 2022 2,6 mi
Set 2022 5,0 mi
Out 2022 18.0 mi

Inscritos
Jan 2021 251 mil
Jun 2022 1,6 mi
Jul 2022 2,1 mi
Ago 2022 2,6 mi
Set 2022 5,0 mi
Out 2022 18.0 mi

2021 2022 2022 2022 2022 2022
2023

475 mil
545 mil

690 mil

1 mi

2,8 mi

REPRODUÇÕES
NO SPOTIFY

JUN JUL AGO SET OUT
2022 2022 2022 2022 2022

66,6 mil
74,7 mil

91,9 mil

126,9 mil

406,2 mil

OUVINTES
NO SPOTIFY

JUN JUL AGO SET OUT
2022 2022 2022 2022 2022
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DISPUTA POLÍTICA

PT.ORG.BR

O site do PT se tornou, nos últimos 
anos, o centro de disputa e construção da 
narrativa política do Partido dos Trabalhadores. 
Seu endereço (pt.org.br) se fi rmou com referência 
no cenário político nacional, tanto para nossos 
militantes quanto para a sociedade em geral.

O portal cumpre diferentes e fundamentais 
papéis. Em primeiro lugar, funciona como 
um local de referência a nossos dirigentes, 
parlamentares, fi liados e militantes. É onde 
são publicados informes, as posições ofi ciais 
do partido e de suas várias instâncias, artigos 
assinados por nossas lideranças e, por meio da 
Área PT, conteúdos exclusivos à militância.

A partir dali, também é possível acessar todos os 
nossos canais, como redes sociais, TvPT, Rádio 
PT e Casa 13, além de conhecer a história do 
partido, fi liar-se e fazer doações. 

Nos últimos anos, o site denunciou 
incansavelmente os retrocessos trazidos pelo 
governo Bolsonaro, fez a defesa do legado dos 
governos petistas e, evidentemente, trabalhou 
com todas as forças para a eleição do presidente 
Lula e de nossos governadores e governadoras, 
prefeitos e prefeitas e parlamentares.

O site orienta a disputa 
política diária, ao funcionar 
também como uma agência 
de notícias, com produção 
de matérias, reportagens e 
séries especiais que buscam 
infl uenciar o debate nacional 
a favor dos interesses do 
povo e da real democracia.
E é a partir de sua pauta que
o conteúdo dos demais
canais é defi nido.

O site do PT se consolidou como 
referência no cenário político nacional 
e é ferramenta fundamental na 
construção da narrativa do partido

DE USUÁRIOS

26,8 MILHÕES

12,3 MILHÕES
Ao longo de 2022, o site recebeu a visita de

e somou

DE PÁGINAS VISUALIZADAS
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Matérias mais
acessadas
em 2022

Na palma da mão
O site do PT também pode ser lido por meio do 
App do PT, ferramenta que traz todo o conteúdo do 
site mais uma série de ferramentas para facilitar a 
atuação da militância nas ruas e nas redes. Desde 
que foi lançado, em fevereiro de 2021, já soma mais 
de 120 mil downloads no Google Play e App Store.

������
��������
É SUA  

CASA 13

Criado para as eleições de 2020, o espaço foi 
renovado em 2022 e teremos uma nova versão
para 2024, com uma série de materiais e 
informações que fortalecerão a luta
da militância nas ruas e nas redes

23

App do PT, ferramenta que traz todo o conteúdo do App do PT, ferramenta que traz todo o conteúdo do 

que foi lançado, em fevereiro de 2021, já soma mais que foi lançado, em fevereiro de 2021, já soma mais 

Time do Lula: Vote nos 
candidatos e candidatas 
do PT em todo o país1

Investimento em saúde 
cresceu com o PT: desvio 
bilionário é falso2

13 motivos para 
Lula voltar a ser 
presidente do Brasil3

Baixe aqui as diretrizes do 
programa de governo de 
Lula e Alckmin4

PT dá a largada com 13 
candidatos ao governo 
e 10 ao Senado5

3,8 mi

4,5 mi

12,3 mi

USUÁRIOS POR ANO

2020 2021 2022

Visualizações
Jan 2021 251 mil
Jun 2022 1,6 mi
Jul 2022 2,1 mi
Ago 2022 2,6 mi
Set 2022 5,0 mi
Out 2022 18.0 mi

Inscritos
Jan 2021 251 mil
Jun 2022 1,6 mi
Jul 2022 2,1 mi
Ago 2022 2,6 mi
Set 2022 5,0 mi
Out 2022 18.0 mi

23
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A  Casa 13  surgiu em 2020 para 
concentrar todo o material produzido pela 
comunicação do PT para as eleições daquele 
ano. Ali, nossa militância encontrava cards, gifs, 
vídeos, stories, materiais para impressão e tudo 
que precisava para divulgar nossos candidatos 
e candidatas. Foi um grande sucesso, com 
milhares de fi liados acessando a plataforma,  
o que nos conduziu à reestruturação da 
comunicação do partido com a base de fi liados 
através do recadastramento e reorganização 
dos dados, junto com a Secretaria Nacional de

Organização com a implantação da Central 
de Relacionamento com a Militância (CRM)

Nas eleições de 2022, a casa passou por 
uma reforma completa: ganhou outras 
funcionalidades e cumpriu mais uma vez o 
papel de fortalecer a luta da militância nas 
ruas e nas redes.

Outra novidade foi a área de divulgação do 
Time do Lula, que trouxe as candidaturas 
apoiadas pelo presidente em cada estado.

MILITÂNCIA
CONECTADA

REDES SOCIAIS

Por meio do Twitter, Facebook, Instagram e
Tik Tok, informamos, engajamos e damos
voz à diversidade de todos e todas que
nos apoiam

2524

REDE POVO DE COMUNICAÇÃO    |    CASA 13

Foi criada ainda 
uma área exclusiva 
com números, 
cards, fi gurinhas e 
vídeos detalhando 
os benefícios que 
os governos de Lula 
e Dilma levaram 
para cada estado 
e para cada um 
dos municípios 
brasileiros.

Saulo Schefer
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A partir de 2021, a equipe responsável 
pelas redes sociais do PT — Facebook, Twitter, 
Instagram e TikTok — recebeu como principal 
missão humanizar a comunicação feita por 
meio dessas ferramentas. 

Isso signifi cava trocar 
o tom corporativo que 
predominava até então por 
uma forma de comunicar 
que incorporasse leveza, 
humor e, especialmente, a 
diversidade de linguagens 
encontrada em nossa 
vasta militância. 

Era um grande desafi o, uma vez que essa 
nova proposta não podia abdicar da seriedade 
exigida ao maior partido de esquerda da 
América Latina, que já havia governado o 
Brasil por 13 anos e tinha o objetivo de voltar a 
governá-lo em 2023.

Passados dois anos, as redes sociais contam 
com um número crescente de seguidores, 
curtidas e engajamento que você pode conferir 
nas próximas páginas e que nos enchem de 
orgulho.

Atualmente, as redes sociais do PT cumprem 
dois papéis muito importantes. O primeiro é 
movimentar a militância, informando sobre 
todas as mobilizações e marcos importantes 
do partido ao longo do ano, divulgando as 
falas das lideranças e destacando as pautas 
políticas mais importantes.

Outro papel é o de divulgar as demais 
ferramentas de comunicação do partido, 
agregando todas as informações relacionadas 
ao PT, desde o site, a TvPT e a RádioPT até 
nossos WhatsApp e Telegram. Dessa forma, é 
possível, também a partir das redes, encontrar 
tudo que é relacionado ao partido.
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Análise atenta
A equipe de redes produz ainda, diariamente, 
os relatórios de Tendências e Análise de 
Redes Sociais, com informes distribuídos 
pela manhã e no começo da noite.  

Esses informes têm o objetivo de alimentar 
os profi ssionais de comunicação do PT com 
informações sobre as principais notícias do 
dia, os movimentos que ocorrem nas redes 
e as percepções dos internautas sobre os 
assuntos mais relevantes na política nacional.
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Lançada em março de 2021, a Central de Relacionamento com a Militância (CRM) do PT 
Nacional surgiu como uma outra maneira de manter fi liados, fi liadas, militantes e simpatizantes 
informados sobre as posições, conquistas e mobilizações do partido.

A CRM conta com mais de  
500 mil assinantes, que 
recebem informações da 
comunicação nacional 
do PT todos os dias. 
Nesses dois anos de 
trabalho, enviamos 
aproximadamente mil 
campanhas por e-mail, 
abordando temas como 
os Comitês Populares 
de Luta, as ações dos 
Setoriais e os conteúdos 
produzidos no nosso site 
e pela Rádio PT e TvPT.

É uma estratégia bem- sucedida porque fala 
diretamente a um público interessado, que se 
inscreveu para receber o conteúdo, e também 
por permitir uma comunicação com alta 
segmentação. Por se tratar de uma tecnologia de 
marketing direto, a CRM não se submete à lógica 
dos algoritmos de redes sociais, o que garante 
uma comunicação sem fi ltros de terceiros ou 
grandes corporações, ampliando a entrega da 
mensagem e ajudando na redução de fake news.

A tecnologia utilizada possibilita focar grupos 
específi cos, divididos por cidades, estados, 
setoriais e diretórios regionais, entre outros. Essa 
estratégia se mostrou extremamente efi ciente 
durante as eleições de 2022, quando foram 
feitas entregas por estado, apresentando os 
candidatos e as candidatas regionais do Time do 
Lula, potencializando a efi ciência da mensagem.

Além das campanhas, a CRM conta ainda com 
automações para envios de acordo com as ações 
dos assinantes. Por exemplo, todo o processo de 
fi liação on-line é acompanhado por disparos de 
notifi cações a cada etapa, tornando mais claro e 
acolhedor o processo de entrada no partido.

Também no celular
Complementando a estratégia de CRM, 
a comunicação do PT aposta também 
no WhatsApp e no Telegram. Os grupos 
do partido nessas duas ferramentas 
são fontes diárias de informação para 
dezenas de milhares de pessoas. 

Por meios deles, os inscritos recebem, 
além de todo o conteúdo de redes 
sociais, mensagens importantes sobre o 
partido, eventos e notícias em primeira 
mão. Hoje, são mais de 140 mil inscritos 
no Zap do PT e quase 20 mil no Telegram.

PÚBLICO FIEL E
INTERESSADO

CENTRAL DE RELACIONAMENTO

Hoje, o PT conta com meio milhão de militantes 
inscritos para receber informações do partido
por e-mail

500
mil

PESSOAS RECEBEM 
INFORMAÇÕES DO PT 

DIRETAMENTE NO E-MAIL

160 MIL
INSCRITOS NO ZAP E TELEGRAM DO PT
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500
PESSOAS RECEBEM 

INFORMAÇÕES DO PT 
DIRETAMENTE NO E-MAIL
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Também no celular
Complementando a estratégia de CRM, 
a comunicação do PT aposta também 
no WhatsApp e no Telegram. Os grupos 
do partido nessas duas ferramentas 
são fontes diárias de informação para 
dezenas de milhares de pessoas. 

Por meios deles, os inscritos recebem, 

160 MIL
INSCRITOS NO ZAP E TELEGRAM DO PTINSCRITOS NO ZAP E TELEGRAM DO PT

Também no celular

a comunicação do PT aposta também 
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ESPAÇO DE 

FORMAÇÃO E 

MOBILIZAÇÃO

TVPT

Mais que um canal no YouTube, a TvPT é uma 
produtora de conteúdos visuais que busca 
informar, organizar e mobilizar nossa militância

 Aberto em 2011, o canal do PT no Youtube funcionou, 
durante anos, como um agregador de entrevistas, coberturas 
de eventos, peças publicitárias e eleitorais e produções 
históricas e promocionais do partido.

No início de 2021, diante da necessidade de se disputar 
a narrativa política na rede social e se contrapor ao 
avanço da extrema direita, o canal se transformou 
na casa da TvPT, uma produtora e distribuidora de 
conteúdos audiovisuais que buscam informar, formar, 
organizar e mobilizar nossa militância e podem ser 
transmitidos também em nossas outras redes.

Karol Santos
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A partir dessa reformulação, foram 
criadas diversas atrações para 
divulgar as ações das secretarias 
setoriais e dos nossos parlamentares 
e gestores do Poder Executivo. 
Também foram realizadas inúmeras transmissões 
de eventos do partido, da Fundação Perseu Abramo 
e da Escola Nacional de Formação, assim como as 
comemorações de aniversário do PT, as mobilizações 
do Primeiro de Maio e a Plenária de Novos Filiados.

Outro destaque foi a intensa 
cobertura da agenda de Lula, 
com a transmissão ao vivo desde 
suas viagens após a recuperação 
dos direitos políticos, passando 
pela pré-campanha e campanha 
eleitoral de 2022, até a histórica 
posse como presidente.

Jornal PT Brasil
Noticiário sobre política transmitido simultaneamente pela TvPT e Rádio PT, de segunda a sexta, 
às 9h. Apresentado pela jornalista Amanda Guerra, traz entrevistas com assessores, dirigentes, 
parlamentares e outras lideranças do PT, além de informar sobre a atuação das Bancadas e das 
Lideranças do partido na Câmara e no Senado e abordar os principais temas tratados no site do
PT Nacional.

Por ser ao vivo, o programa criou uma relação muito próxima com a militância, que participa 
intensamente via o Chat da Democracia. Durante as eleições de 2022, o Jornal ganhou edição 
especial, que contava com os quadros Lula pelo Brasil, Time do Lula e Comitês Populares de Luta.

187 mil

267 mil

507 mil

INSCRITOS

MAI MAI JAN

Inscritos: 
Maio/2021 = 187.316
Maio/2022 = 267.295
Janeiro/2023 = 506 mil

2021 2022 2023

Conheça a seguir os programas levados ao ar pela
TvPT ao longo de 2021 e 2022

Núcleo Audiovisual
Aliado à TvPT, o Núcleo de Produção 
Audiovisual é composto por um coletivo 
de cineastas, videoartistas, designers e 
videoativistas que produzem documentários, 
vídeos temáticos, animações, vídeo-memes 
e outras peças audiovisuais nos mais 
variados formatos. O objetivo é engajar o 
público com conteúdos políticos repletos de 
informação e irreverência. De 2020 a 2022, 
o núcleo produziu 5.017 peças de vídeo, 
totalizando mais de 160 horas de conteúdo.
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Com identidade visual e 
programação mais próximas às 
dos canais de notícias, a TvPT 
estreou em 4 de maio de 2021 com 
o programa Direto de Brasília, que 
além de transmitir as sessões da 
CPI da Covid, no Senado Federal, 
contava com comentários e 
análises de nossos assessores e 
parlamentares sobre o andamento 
das investigações.

Karol Santos

Leo Oliveira

Saulo Schefer

Lula e Gleisi conversam com 
dirigentes municipais a partir 
dos estúdios da TvPT
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Mudança de Tom
Atração na qual o editor de Conteúdo da equipe de Comunicação, Fernando Rosa,
interagia com um músico e uma liderança do partido, fazendo a conexão entre arte e política.

Sexta-feira 13h
Programa de entrevistas ancorado pelo jornalista Paulo Moreira Leite, que recebe personagens 
progressistas da política, de movimentos sociais e da cultura, entre outras áreas.

Divulgação dos setoriais e
das secretarias do PT

TV Elas por Elas Formação
Buscando aumentar a participação das mulheres nos espaços de poder, o espaço exibe, de 
segunda a sexta-feira, aulas com especialistas e personalidades sobre temas relacionados 
ao universo feminino e ao mundo da política. É uma parceria com a Secretaria Nacional de 
Mulheres do PT. 

Cultura em Foco
Conduzido pelo Secretário Estadual de 
Cultura do PT-PE, Junior Afro, e pelo 
ex Secretário Nacional de Cultura do 
PT, Márcio Tavares, o programa trazia 
entrevistas sobre política e cultura, 
além de divulgar agendas culturais e 
performances artísticas.

Liga Preta
Diálogo entre o Secretário Nacional de Combate ao Racismo do PT, Martvs das 
Chagas, com especialistas sobre os caminhos para a promoção da igualdade 
racial no Brasil e outros temas focados na população preta.

PT Cidades
A ex-senadora e ex-ministra de Estado Ideli 
Salvatti conversa com prefeitos e prefeitas 
petistas para falar sobre os desafi os e 
soluções na gestão de municípios brasileiros.

Brasil da Gente
Ideli Salvatti conversa com especialistas sobre 
o legado das gestões petistas e aborda temas 
atuais, como os problemas que afetam a vida 
do povo e suas soluções. É uma parceria com a 
Fundação Perseu Abramo.

PT na Câmara
Programa que foi apresentado pelo deputado 
Bohn Gass, do PT do Rio Grande do Sul. Um 
espaço reservado para debater as principais 
pautas do legislativo federal.

Sextou no Senado
Resumo da atuação da bancada nas comissões 
e no Plenário, com bate-papo entre convidados 
sobre temas em destaque, além da síntese da 
agenda prevista para a semana seguinte.

Ações de nossos parlamentares e gestores do Poder Executivo
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Lula pelo Nordeste
No segundo semestre de 2021, o presidente 
Lula participou de uma série de coletivas e de 
encontros com representantes de movimentos 
sociais, culturais e de autoridades locais em 
diferentes estados do Nordeste.

Vamos Juntos
pelo Brasil
No primeiro semestre de 2022, o presidente 
Lula viajou o Brasil para fortalecer o movimento 
que serviu de base para a frente de partidos 
que o apoiou nas eleições.

Brasil da Esperança
Durante a campanha eleitoral, o presidente 
Lula continuou a percorrer o país, 
participando de caminhadas, comícios, 
coletivas de imprensa, lives e encontros com 
representantes de diferentes setores da 
sociedade civil e entidades de classe.

Posse do Lula
Foram mais de seis horas de transmissão 
comentada da posse do presidente Lula e mais 
de 10 horas de transmissão dos shows do 
Festival do Futuro.

Lula pela Europa
e América Latina
Entre novembro de 2021 e março de 2022, o 
presidente Lula viajou para diferentes países 
europeus e da América Latina.

Encontro com 
comunicadores
A TvPT organizou dois encontros virtuais 
do presidente Lula com comunicadores 
engajados em sua campanha. O primeiro, 
antes das eleições, reuniu quase 8 mil 
pessoas. O segundo, antes do segundo 
turno, mais de 23 mil.

Transmissões e eventos

Encontro virtual com os comunicadores durante a campanha eleitoral
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AQUI TOCA A 

DEMOCRACIA
Diariamente, nossa equipe produz uma série 
de conteúdos que conquistam audiência cada 
vez maior no Spotify e se espalham pelas 
redes sociais e por emissoras do país
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RÁDIO PT E PTCAST

Encontro com 
dirigentes
Em outubro de 2021, a TvPT organizou e 
exibiu o encontro virtual de Lula com os 
5.895 dirigentes municipais do PT.

Leo Oliveira
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Criada em fevereiro de 2021, a Rádio 
PT é tanto um serviço de rádio na 
web, disponível em radio.pt.org.br, 
quanto uma radioagência que distribui 
uma série de conteúdos jornalísticos 
gratuitamente para emissoras de todo o 
país.

Em uma primeira fase, esse braço da 
Rede Povo de Comunicação se dedicou 
a informes jornalísticos e produções 
que buscavam aproximar a militância do 
cotidiano partidário. Em agosto de 2021, 
lançou o programa Jornal Rádio PT, 
cujo sucesso levou à criação do Jornal 
PT Brasil, atualmente apresentado de 
segunda a sexta tanto na rádio quanto 
na TvPT.

A partir daí, percebeu-se a necessidade 
de criar novos produtos e aumentar a 
presença nas plataformas de streaming. 
O resultado foi a criação do PT Cast, 
hoje a produtora de podcasts da Rede 
Povo de Comunicação. 

Hoje, a Rádio PT e o PT Cast contam com um site onde se 
encontram notícias, entrevistas, reportagens especiais, 
spots, campanhas, discursos, playlists musicais e podcasts.

São mais de 
2.300 produtos 

radiofônicos criados, 
disponibilizados 

também no Twitter 
e em diversos 

agregadores de áudio, 
além da distribuição 

via newsletters e 
grupos de WhatsApp.
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A prova da relevância do conteúdo produzido 
está no impressionante desempenho obtido no 
Spotify, o mais popular serviço de streaming de 
áudio do mundo. Nessa plataforma, já reunimos 
8.126 seguidores e somamos mais de 3,4 
milhões de plays. 

Além disso, em 2022, 
atingimos, por três 
vezes, o primeiro lugar 
no ranking de canais de 
notícias mais ouvidos no 
Spotify Brasil. E, desde 
então, nos mantemos 
na lista dos 50 mais 
escutados no país.

202 MIL
pessoas acessaram nossa programação em

radio.pt.org.br desde a estreia, em fevereiro de 2021

Em 2022, a Rádio PT chegou, por 
três vezes, ao primeiro lugar no 
ranking de programas de notícias 
mais ouvidos do Spotify Brasil

1
LUGAR

º

agregadores de áudio, agregadores de áudio, 
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Rádio na web
Uma das facetas da Rádio PT é uma emissora on-line, 
que fi ca no ar 24 horas por dia, intercalando informação 
e programação musical. Desde a estreia, em fevereiro de 
2021, soma mais de 202 mil ouvintes. Para ouvir, basta 
acessar radio.pt.org.br.

Rádio PT
Nos agregadores de áudio, é possível encontrar 
também o podcast Rádio PT, que disponibiliza a 
produção diária da nossa equipe de jornalismo e 
já conta com mais de 2,4 mil episódios.

Radioagência PT
Reúne um vasto material, como boletins de notícia, 
entrevistas, reportagens especiais, spots, campanhas, 
discursos do Lula e das lideranças do PT. Tudo fi ca 
disponível para ser baixado gratuitamente por emissoras de 
todo o país. Acesse em radio.pt.org.br/radioagencia.

Outros podcasts
Entrevistas feitas no Jornal PT Brasil; Elas por 
Elas, Brasil da Gente, Sextou no Senado, PT 
na Câmara, Conexão América Latina, Minuto 
Ambiental e Mudança de Tom.

13 Minutos
Podcast que traz um novo episódio a cada 
sexta-feira, com o resumo das principais notícias 
produzidas pela Rede Povo de Comunicação do 
PT ao longo da semana.

Notícias do PT
Com mais de 140 episódios produzidos, é um 
podcast diário com as principais notícias da Rede 
Povo de Comunicação. Apresenta um resumo 
com os destaques do dia para deixar a militância 
bem informada sobre o cenário político nacional.

Podcast do Lula
Reúne nas plataformas de streaming e 
agregadores de áudio as entrevistas, discursos e 
falas em atos públicos do presidente Lula.

Podcast da Gleisi
Entrevistas, pronunciamentos e discursos da 
deputada federal e presidenta nacional do PT, 
Gleisi Hoff mann.

Conheça nossos produtos e saiba mais 
sobre o trabalho realizado pela Rádio PT 
e pelo PT Cast ao longo de 2021 e 2022

Memorial da 
Verdade
A Rádio PT disponibiliza em seu
site e plataformas de streaming 
a versão em áudio do livro 
Memorial da verdade: por que Lula 
é inocente e por que tentaram 
destruir o maior líder do Brasil.

Audiolivro

Podcasts

Serviços
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SIGA O PT
Rádio na web

e pelo PT Cast ao longo de 2021 e 2022e pelo PT Cast ao longo de 2021 e 2022

ServiçosServiços
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Uma das ações de comunicação mais festejadas dos 
últimos anos foi o lançamento da história em quadrinhos 
Lula: da perseguição à esperança renovada, que marcou 
as celebrações dos 42 anos do partido, em fevereiro de 
2022.

A HQ é uma adaptação do livro Memorial da Verdade: 
porque Lula é inocente e porque tentaram destruir o 
maior líder do Brasil.

4544
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A VERDADE
DESENHADA
O livro Memorial da Verdade deu 
origem a uma história em
quadrinhos que contou
a jornada de Lula, da 
perseguição até a 
comprovação de 
sua inocência

HQ MEMORIAL DA VERDADE

Quem não conseguiu um dos disputadíssimos 
exemplares impressos pode conferir o trabalho 
baixando a versão digital, disponível no site:

casa13.pt.org.br
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GLEISI HOFFMANN
Presidenta Nacional
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Presidente de Honra
JOSÉ GERALDO
Vice Presidente
JOSÉ GUIMARÃES
Vice Presidente
LUIZ DULCI
Vice Presidente
MARCIO MACEDO
Vice Presidente
WASHINGTON LUIZ CARDOSO SIQUEIRA
Vice Presidente
GLEIDE ANDRADE 
Secretária de finanças e planejamento
PAULO TEIXEIRA  
Secretário Geral
SONIA BRAGA  
Secretária de organização
JILMAR TATTO 
Secretário de Comunicação
ROMÊNIO PEREIRA 
Secretário de relações internacionais
JOAQUIM SORIANO
Secretário de assuntos institucionais
MARIA DO ROSARIO
Secretária de Formação
MARIANA JANEIRO
Secretária de mobilização
VERA LUCIA
Secretária de movimentos populares
REGINALDO LOPES 
Líder do PT na Câmara
PAULO ROCHA
Líder do PT no Senado

CAMILA MORENO
CRICIELLE MUNIZ
LOURIVAL CASULA
LUIZ HENRIQUE
MARIA REGINA SOUSA
MARKUS SOKOL
MISIARA CRISTINA OLIVEIRA
MONICA VALENTE
NAIARA RAIOL TORRES
NATALIA DE SENA ALVES
RUI GOETHE DA COSTA FALCÃO
SARA GABRIELA PRADO MERCES LAZARO

ELISANGELA DOS SANTOS ARAÚJO (Gestão
compartilhada com DE ASSIS DINIZ e ROSE BEZERRA)
Agrária
MARTVS DAS CHAGAS
Combate ao Racismo
MÁRCIO TAVARES
Cultura
JANAINA OLIVEIRA
LGBT
PENILDON SILVA FILHO
Meio Ambiente e desenvolvimento
ANNE MOURA
Mulheres
PAULO CAYRES
Sindical

TANI ROSE E ROMEU VASCONCELOS
Coordenação colegiada
Assuntos indígenas
HENRIQUE DONIN
C&T e TI
JOÃO GABRIEL
Comunitário
VANESSA NEGRINI
Direitos Animais
RENATO SIMÕES
Direitos Humanos
TATIANE VALENTE
Economia Solidária
TERESA LEITÃO
Educação
JOSÉ MARIA RANGEL
Energia e recursos minerais
JOSÉ LUIS FERRAREZI
Esporte e Lazer
GUTIERRES BARBOSA
Interreligioso
ANTONIO SABINO
Moradia
RUBINHO LINHARES
Pessoas com deficiência
ELIANE CRUZ
Saúde
ADRIANA ARANHA
Segurança alimentar
ABDAEL AMBRUSTER
Segurança pública
LUCIA MARIA MENDONÇA
Transportes

DEZEMBRO 2022

Executiva Nacional Secretarias Setoriais

Coordenações Setoriais

Membros Diretório Nacional
ALBERTO CANTALICE, ANNE MOURA, AUGUSTO LOBATO, BENEDITA DA SILVA, CICERA NUNES DA CRUZ, CICERO BALESTRO, 
EDJANE RODRIGUES SILVA, ELEN COUTINHO, ERIC SOUSA MOURA, ERISVALDO FERREIRA DE JESUS, EVERALDO 
ANUNCIACAO FARIAS, FRANCISCO JOSE TEIXEIRA, GIRLENE APARECIDA RAMOS, HUMBERTO COSTA, IDELI SALVATTI, 
JANDYRA MASSUE UEHARA ALVES, JOÃO DE DEUS PEREIRA, ZECA DIRCEU, JOSÉ CARLOS NUNES DA SILVA, JOSE INACIO, 
JOSÉ ROBERTO RIBEIRO FORZANI, JUAREZ BARROSO, JULIANA CARDOSO, JUVANDIA MOREIRA LEITE, KARINE BATISTI 
COLLELO, KÁTIA GUIMARÃES, LILIANE DA SILVEIRA ARAUJO, LUANA DE LIMA SOUZA, LUDMILLA LIMA BARRETO, LUIS 
CESAR BUENO, LUIZ EDUARDO GREENHALGH, LUIZIANNE LINS, LUNA ZARATTINI, MARCELO MIZAEL DA SILVA, MARIA 
APARECIDA DE JESUS, MARIA EMILIA SEDEH BOITO, MARIA ROSILENE BEZERRA RODRIGUES, TERESA LEITÃO, MARIANA 
RODRIGUES, MOARA SABOIA, MOEMA GRAMACHO, ODAIR CUNHA, PAOLLA MIGUEL AGARD, PATRICIA CARLOS, PATRICK 
CAMPOS, PAULO FERNANDO DOS SANTOS, RAIMUNDO MARTINS PEREIRA, RAUL PONT, RENATO SIMÕES, ROBINSON 
ALMEIDA, ROSA NEIDE, ROSANE SILVA, SIBA MACHADO, SERGIO ALBERTO DA SILVA, SHEILA OLIVEIRA, SILVIA ALINY 
SOARES DE SOUZA, TIAGO SOARES DE OLIVEIRA, VAGNER FREITAS, VALTER POMAR, VITOR QUARENTA
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