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Carta da Juventude ao Congresso do PMDB – O Rio 

Grande que a Juventude Quer! 
 
 

O Rio Grande do Sul, ainda mostra-se um Estado atrasado e desconectado da 
realidade social criada pelo fenômeno conhecido no Brasil como Bônus Demográfico, ou 
seja, a maior população jovem da história do Brasil. Somamos hoje uma população de 52 
milhões de Jovens entre 15 e 29 anos. 

 
O Brasil atento a esse fenômeno com a participação efetiva de mais de 400 mil 

jovens, estabeleceu na 1ª Conferência Nacional de Políticas de Juventude em 2008 a 
Política Nacional de Juventude, que culminou com a criação da Secretaria Nacional de 
Juventude, e a implantação de Programas Federais de apoio ao Jovem, desde a área 
Social até a Educacional. 

 
O Rio Grande do Sul parece estar de costas para todo este processo, nem a 

Governadora Yeda e muito menos o Governador Tarso Genro traziam em suas propostas 
de Governo e nem nos seus governos qualquer prioridade no atendimento aos Jovens 
Gaúchos. 

 
A Juventude do PMDB em reunião ampliada do seu diretório,  vêm solicitar ao 

Diretório Estadual do PMDB a inclusão do eixo Juventude como Eixo-estruturante do 
programa O Rio Grande que queremos, para que o PMDB demonstre mesmo antes de 
Governar seu compromisso em encontrar alternativas de políticas públicas especiais, 
demonstrando perante a sociedade gaúcha a preocupação do PMDB com a formação 
desta nova geração de gaúchos e gaúchas que está em curso. 

 
Com a Inclusão do tema Juventude no Programa o Rio Grande que Queremos, 

garantimos a presença deste tema em nosso Plano de Governo, bem como os olhares 
atentos e o compromisso do futuro governador peemedebista para com os mais de 3 
milhões e meio de Jovens eleitores do Rio Grande do Sul. Nossa juventude organizará 
para contribuir, um seminário com cabeças pensantes e reconhecidas da área de 
Juventude para auxiliar o Rio Grande Queremos e a Inclusão deste tema em nosso Plano 
Governo. 

 
Também reforçamos que desejamos conhecer o nome do nosso candidato ao 

Governo do Estado do Rio Grande do Sul até o final do ano. 
                                          Porto Alegre, 31 de agosto de 2013.

    

 


