
OS BLOGS COMUNISTAS 

  

            Uma das principais atividades desenvolvidas pelas bases do PCB é o 

trabalho de agitação e propaganda junto às massas em seu local de atuação, 

pois é através da ação e divulgação política das análises e propostas do 

Partido que conseguimos congregar forças, convencer sobre nossas táticas, 

contribuindo para a organização da luta popular. A comunicação partidária é de 

suma importância para o esclarecimento dos militantes, para nivelar 

informações, para orientação política e divulgação de idéias do Partido.  

Nos dias de hoje, cresce a influência e importância exercida pela 

Internet, sendo que entre os jovens o tempo médio dedicado à Internet já é 

maior que à TV. Atualmente militantes, núcleos e direções do Partido vêm 

usufruindo de Blogs e listas de e-mail que muito vem a acrescentar a 

divulgação das ações do Partido em variados níveis. No entanto, necessitamos 

de uma política nacional para organizarmos e potencializarmos a utilização 

dessa importante ferramenta tecnológica de comunicação.           

Sendo assim, entendemos que os Comitês Regionais devem instar 

todos os municipais em funcionamento a produzirem um blog como referência 

de comunicação entre o Partido e as bases locais. Esses blogs municipais 

deverão conter links dos outros blogs e sites do Partido no estado e no Brasil, 

assim como dos movimentos que o Partido participa.  As secretarias de 

agitação e propaganda estaduais serão responsáveis por auxiliar na produção 

dos blogs municipais, assim como acompanhar a aplicação da linha política do 

Partido nos mesmos.                                                      

 Os blogs devem ter uma atualização recorrente, pois assim os leitores 

sempre acessarão em busca de notícias e artigos. Os textos podem ser 

retirados de outros blogs e sites, mas é de extrema importância que os 

camaradas escrevam análises locais e gerais para postar. Dessa forma, 

elaboramos críticas sobre a nossa realidade e divulgamos as idéias marxistas. 

As análises de conjuntura municipal devem ganhar destaque para aproximar o 

Partido dos trabalhadores onde está inserido. Não podemos desprezar a 

utilização de vídeos e fotos para ilustrar os textos, que podem ser retirados de 

sites de busca ou produzidos pelos próprios 



camaradas.                                                

 Para uma maior divulgação, os coletivos devem elaborar listas de 

contatos, que deverão ser fechadas para impedir que terceiros se utilizem dos 

endereços. Elaborando um informativo eletrônico mensal com chamadas para 

o blog, potencializa-se o repasse de informação e também do endereço do 

blog. O informativo pode trazer textos do próprio blog, ou outros selecionados 

para este fim.  Pode ser enviado diretamente na caixa de texto do 

email.                                     

 Todos os materiais impressos do Partido devem trazer o endereço da 

página nacional do Partido, e até que está contenha um link com as páginas 

estaduais, deve trazer também o blog estadual. Nas assembléias e 

manifestações, os camaradas devem utilizar de suas falas para repassar o 

endereço eletrônico e passar listas para que todos os interessados em receber 

nossos boletins eletrônicos escrevam seus emails.      

 Deve-se estudar a possibilidade do Partido ter seu próprio provedor de 

blogs, o que resultaria em endereços .pcb.br e .ujc.br, além de permitir um uso 

uniforme da barra lateral sob direção do CC, e impossibilitaria, com o 

acirramento da luta de classes, que as multinacionais onde hoje estão 

hospedados os liquidasse a todos em poucos segundos.  
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