
Como presidenta, vou 
garantir aos jovens educa-
ção e qualificação profissi-
onal para conseguirem um 
bom emprego. Essa gera-
ção, certamente, terá orgu-
lho de desempenhar um 
importante papel no nosso 
projeto de desenvolvimen-
to nacional.’’

Eu gostaria muito que 
você depositasse no Merca-
dante a mesma confiança 
que depositou em mim. Te-
nho certeza que, assim co-
mo mudamos o Brasil para 
melhor, o Mercadante vai 
conseguir fazer o mesmo 
para São Paulo.’’

No meu governo os jovens vão ter 
educação de qualidade, ensino profissi-
onalizante e acesso à cultura. Vou cons-
truir 80 Estações da Juventude, espa-
ços de encontro e para a promoção de 
atividades de educação, cultura, esporte 
e inclusão digital. Além disso, vou criar o 
programa Bolsa Juventude, destinado 
aos jovens de 18 a 24 anos que recebe-
rão um benefício mensal e se compro-
meterão a dar continuidade aos estu-
dos, mantendo a frequência escolar.’’

Em São Paulo, capital, fize-
mos muito pela juventude na 
cultura, no esporte e na qualifi-
cação profissional, sem esque-
cer os teatros/cinemas dos 
CEUs. Mercadante, pode fazer 
muito mais, pode abrir oportu-
nidades para o jovem do Esta-
do todo. Mercadante é uma 
pessoa ligada à educação, tem 
história nesta área e você pode 
contar com ele.’’
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Dilma e Mercadante com o apoio da JUVENTUDE

Nesse período de cam-
panha, em que estamos 
sempre juntos, visitando a 
periferia e conhecendo 
mais de perto a realidade 
de nossa juventude, Mer-
cadante mostrou que está 
sintonizado com os anseios 
e sonhos dos nossos jo-
vens, porque vai ser o Go-
vernador da Educação.’’

Netinho



ESCOLAS TÉCNICAS
Lula revogou o decreto que proibia a criação de novas escolas técnicas 

federais e criou 214 novas escolas, com 9100 vagas em São Paulo. Merca-

dante e Dilma vão ampliar o número de  ETECs e escolas federais.  Todos 

os municípios com mais de 30 mil habitantes terão uma unidade de educa-

ção profissional e tecnológica.

UNIVERSIDADES
Através do PROUNI, mais de 700 mil jovens tem bolsas de estudos em 

universidades privadas, só em São Paulo são mais de 220 mil vagas. 

Lula retomou a expansão das universidades federais, com a criação da  

Universidade Federal  do ABC, e com a criação de seis novos campi da 

Unifesp e  Ufscar.  Mercadante e Dilma vão continuar a expansão das 

universidades públicas. Mercadante vai criar Universidade Teconológi-

ca (UNITEC).
SEGURANÇA

Lula criou o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pro-

nasci), que tem diminuído a violência e promovido  uma cultura de Paz. 

Mercadante vai criar o Pronasci São Paulo, ampliando o alcance das inici-

ativas de combate à violência com respeito aos direitos dos jovens.

ENSINO MÉDIO
Mercadante vai dar qualidade à educação, acabar com a aprovação auto-

mática e criar a Bolsa Juventude, um auxílio financeiro para  os jovens  não 

deixem a escola e possam concluir o ensino médio.

CULTURA E ESPORTE
Lula criou os Pontos de Cultura, que permitem aos jovens criar, se expressar 

e  ter acesso à cultura. Mercadante e Dilma, vão  implantar 80 Estações Ju-

ventude, que serão pontos de encontro da galera, com atividades de cultura, 

esporte, lazer e inclusão digital. Com a Copa de 2014 e as Olimpíadas de 

2016, o Brasil terá mais desenvolvimento e programas como Bolsa Atleta e  

Segundo Tempo. Mercadante vai realizar a Olimpiada  Paulista do Esporte 

estimular a prática esportiva entre os jovens.

TRABALHO
Durante o governo Lula mais de 14 milhões de pessoas conseguiram em-

prego com carteira assinada. Dilma vai  seguir com o processo de desen-

volvimento e Mercadante vai colocar São Paulo no ritmo do Brasil. Novas 

oportunidades serão criadas para a juventude.

COM MERCADANTE, DILMA E LULA OS  JOVENS TEM MAIS OPORTUNIDADES

Nos 16 anos do PSDB à frente do Estado de São Paulo o que se viu foi não prepara ninguém para o mercado de trabalho e nem para a vida. A baixíssi-

descaso e abandono. Os jovens ficaram sem perspectivas de futuro: a ma oferta de cursos profissionalizantes não deu conta do recado e os jovens 

aprovação automática fez com que os estudantes se formassem no ensi- saem da escola mas não conseguem empregos e muito menos ingressar em 

no médio sem ter recebido educação de qualidade. Só receber o diploma uma boa faculdade. Quem não fez até agora não vai fazer daqui pra frente. 

ASSIM SÃO OS GOVERNOS DE ALCKIMIN, SERRA E FHC

Vamos eleger um Governador que tem compromisso com políticas públicas de Educação de Qualidade e 

cursos técnicos profissionalizantes. Vamos eleger Mercadante Governador! 

A JUVENTUDE MERECE MUITO MAIS:

PARA CRESCER COM O .SÃO PAULO JUNTO BRASIL


