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São Paulo é governado pelo mesmo partido políti- São Paulo reúne plenas condições para se engajar 
co há 16 anos. Os sucessivos governos do PSDB repe- neste novo ciclo de desenvolvimento e de liderar a 
tiram as idéias e práticas, que se mostraram incapazes construção da sociedade do conhecimento do Brasil. 
de apresentar solução aos principais problemas do Os desafios que se apresentam são complexos, e o no-
povo paulista. vo período exigirá medidas de curto, médio e longo 

prazo para inaugurar um longo período de mudanças, 
É chegada a hora de São Paulo trilhar um novo necessárias para se contrapor ao modelo tucano, de 

caminho e inaugurar um novo tempo, com desenvol- desmonte do Estado e, principalmente, de seus instru-
vimento econômico acelerado, sustentado e com jus- mentos de planejamento e gestão.  
tiça social, que renove o potencial do principal Estado 
do Brasil e o aproxime do projeto construído por Lula Nosso programa de governo está estruturado para 
nos últimos sete anos. preparar um novo período que pavimente o caminho 

do futuro que queremos para São Paulo no século 
O Brasil, em 2002, optou por este caminho ao ele- XXI, aproximando o Estado do projeto construído por 

ger Lula. O país voltou a crescer, obedecendo uma Lula no Brasil. Nesse sentido, o desafio maior que te-
lógica distinta daquela do passado, o crescimento está mos pela frente é o de recolocar o Estado na trajetória 
associado à estabilidade, à distribuição de renda, à do desenvolvimento econômico acelerado e sustentá-
justiça social e ao fortalecimento da democracia. O vel com justiça social. Trata-se de um desafio comple-
sucesso alcançado pelo governo Lula cria as condi- xo. É por essa razão que no processo de elaboração 
ções, com a eleição de Dilma Rousseff, de um projeto do Programa de Governo Mercadante adotou-se uma 
de desenvolvimento nacional, democrático e popular postura arrojada, que contemplasse medidas com pra-
de longo prazo. zos de implementação distintos, de curto e de mais 

longo prazo.
No contexto da grande transformação pela qual 

passa o Brasil, repensar São Paulo do futuro supõe Para enfrentar os desafios apresentamos nosso 
dar uma nova direção e dinâmica a seu desenvolvi- Programa de Governo, organizado em 13 Cadernos 
mento: a força do crescimento precisa ser temperada Temáticos, elaborado de forma participativa por téc-
pelo desejo de justiça, igualdade, democratização eco- nicos, servidores públicos, lideranças dos movimentos 
nômica, social e cultural. É necessário elevar o social à sociais, empresariais e intelectuais que vêem no PT e 
condição de eixo estruturante do desenvolvimento na coligação União para Mudar uma nova perspectiva 
econômico. necessária para São Paulo. Os grupos temáticos e os 

MEDIDAS PARA INAUGURAR UM LONGO PERÍODO DE MUDANÇAS
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seminários estaduais, com a presença de milhares de uma ampla força tarefa, com o objetivo de corrigir ime-
pessoas também se constituíram como espaços desta diatamente os problemas mais críticos acumulados 
elaboração programática. nas últimas décadas. Todo primeiro escalão do gover-

no, comandado diretamente pelo Governador, agirá 
Este documento aponta para a abertura de um com firmeza para recolocar São Paulo no caminho do 

novo ciclo na administração do estado, com diretrizes, projeto do futuro, expresso em nossas propostas que 
programas e ações que pretendemos implementar a semeiam um conjunto de mudanças para o próximo 
partir de 1º de janeiro de 2011, e que não se esgotam período com participação, transparência e dialogo 
nos próximos quatro anos, pela grandiosidade das democrático em São Paulo.
tarefas necessárias.

 Nesse caderno temático JUVENTUDE COM 
O novo modelo de desenvolvimento que propo- TUDO A QUE TEM DIREITO, estamos propondo 

mos, ao olhar para o futuro, tem na descoberta das uma nova política para a juventude de São Paulo, que 
reservas petrolíferas do Pré-Sal um novo marco para seja capaz de garantir plenos direitos e oportunidades 
sua economia, cujos recursos podem representar para aos nossos jovens.
São Paulo, uma oportunidade histórica de um novo 
salto de qualidade. O governo do presidente Lula mudou o Brasil. Ho-

je, nosso país é capaz de crescer e distribuir renda co-
Além disso, incorpora a sustentabilidade ambien- mo em nenhum outro período da sua história. Para os 

tal e considera a grande diversidade social e cultural jovens muita coisa também mudou. Foram criados a 
de São Paulo. As políticas que propomos buscam res- Secretaria e o Conselho Nacional da Juventude e, pe-
ponder às características e necessidades dos diversos la primeira vez, elaborou-se um conjunto de políticas 
segmentos populacionais e grupos sociais, promoven- de acesso à educação, à cultura e ao trabalho: 3 mi-
do o acesso universal a direitos e serviços e, ao mesmo lhões foram atendidos pelo Projovem, mais de 700 
tempo, afastando qualquer forma de preconceito ou mil tem bolsas de estudo pelo ProUni, 2 milhões entre 
discriminação. 16 e 18 anos foram incluídos no Bolsa Família e 3,6 

milhões foram beneficiados com atividades esportivas 
Nosso propósito é direcionar a força propulsora nas escolas pelo programa Segundo Tempo, entre mui-

do poder público no progresso humano, o que exigirá tas outras iniciativas.
forte ênfase em políticas sociais e na interiorização do 
desenvolvimento do próprio Estado para enfrentar as Faremos um governo comprometido com a juven-
desigualdades regionais. tude paulista, comprometido com a construção do 

futuro, que passa por garantir os direitos dos jovens à 
Nosso compromisso é, no primeiro dia de gover- educação, à saúde, à cultura, ao esporte, ao lazer e à 

no, convocar toda máquina governamental para fazer qualidade de vida. Um governo que aposte na possi-
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bilidade de os jovens serem sujeitos da construção de 
um país e um Estado com igualdade, com cidadania e 
democracia plena.

Com o conjunto de políticas públicas aqui propos-
tas vamos construir um novo tempo e um novo cami-
nho para São Paulo, colocando o Estado em compas-
so com as grandes transformações em curso promovi-
das pelo Governo Lula no Brasil. 

Aloizio Mercadante
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Por inúmeras razões a juventude é percebida atu- quada para receber esse enorme contingente. A oferta 
almente como uma questão prioritária e como cres- de bens e serviços públicos é insuficiente para atender 
cente fonte de preocupação. De um lado, o foco está a toda a demanda e a isso se soma o baixo conheci-
apontado para as questões sociais, que têm os jovens mento dos poderes públicos sobre a realidade juvenil, 
como vítimas ou causadores de determinados proble- o que tem provocado um desencontro entre as de-
mas, e, de outro, são vistos como a esperança de no- mandas dos jovens e as políticas públicas.
vos caminhos para o desenvolvimento de nosso país.

Os setores conservadores da sociedade buscam 
Garantido um desenvolvimento integral da juven- responsabilizar inteiramente a juventude, culpando a 

tude no presente, aumentam as chances de construir “disfuncionalidade” no comportamento dos jovens, 
um futuro com soberania, democracia e igualdade. que não estariam aproveitando adequadamente as 
Por isso, e por ser sujeito político fundamental hoje, a oportunidades disponíveis e nem estariam compro-
juventude é estratégica no projeto de sociedade que metidos com suas famílias e a comunidade ao seu re-
queremos construir. Reconhecer os jovens no centro dor, mantendo o famoso comportamento “desviante”.
da estratégia para o desenvolvimento de São Paulo: 
esse é o nosso principal recado. Somente com a inser- O que ocorre, na verdade, é que a juventude é um 
ção criativa, participativa e produtiva da juventude, dos segmentos populacionais mais afetados pela desi-
baseada na inclusão social, política e cultural, conse- gualdade social no país. A desigualdade e a exclusão 
guiremos implementar um novo padrão de desenvol- ficam muito mais evidentes para aqueles que moram 
vimento no Estado. nas periferias, no campo, jovens negros/as, mulheres e 

indígenas. A situação crítica fica evidente ao se obser-
Uma das razões dessa prioridade da participação var que grande parte dos desempregados e das víti-

dos jovens no projeto de desenvolvimento que quere- mas e autores dos homicídios é jovem.
mos está no fato de este grupo etário nunca ter sido 
tão numeroso, em termos absolutos, como é hoje. Se- O Estado tem a responsabilidade de enfrentar es-
gundo o IBGE (2008), 50,5 milhões, ou seja, mais de sa situação de vulnerabilidade social e reconhecer 
um quarto da população do país têm entre 15 e 29 que os jovens têm particularidades que requerem polí-
anos. Em São Paulo são cerca de 10,5 milhões, o que ticas públicas diferenciadas daquelas voltadas às cri-
representa 1/4 da população do Estado. anças ou aos adultos. Na prática, isso significa direci-

onar o investimento de recursos financeiros, huma-
Todavia, o Estado não se preparou de forma ade- nos e tecnológicos para ações voltadas especifica-

ESPERANÇA DE NOVOS CAMINHOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE NOSSO PAÍS
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mente aos jovens e em proporção correspondente ao importantes: a escolha, a experimentação, o acerto e 
tamanho do desafio. o erro, sem que isso signifique risco à sua saúde, à sua 

vida e ao seu futuro.
As políticas públicas de juventude devem garantir 

meios para que os jovens construam suas próprias tra- Entre preocupações e esperanças, uma coisa é 
jetórias de independência e autonomia. É preciso cri- certa: é preciso falar sobre a juventude porque, por 
ar um corredor seguro para essa fase da vida dos bra- um lado, os jovens precisam de São Paulo, precisam 
sileiros, com a oferta de oportunidades que possibili- do Brasil, e, por outro, o Brasil e São Paulo também 
tem a vivência da juventude em seus aspectos mais precisam deles.
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A partir da eleição de Lula em 2002, o Brasil A partir de 2005, o Brasil atinge outro patamar no 
abriu suas portas para uma agenda de desenvolvi- que diz respeito às políticas públicas de juventude, 
mento como nunca antes visto, com um ciclo susten- com a criação da Secretaria e do Conselho Nacional 
tado de crescimento da economia, distribuição de de Juventude, inseridos na instituição da Política Naci-
renda e aprofundamento da democracia por meio de onal de Juventude. Enquanto a Secretaria responde 
uma clara inversão de prioridades por parte de um diretamente pelo Programa Nacional de Inclusão de 
Estado fortalecido. Jovens (PROJOVEM), em conjunto com diversos mi-

nistérios, o CONJUVE constitui o órgão consultivo 
Foi então que o Brasil passou a compreender a que envolve sociedade civil e poder público e que rea-

existência de uma condição juvenil, diferenciada da liza o acompanhamento e monitoramento das ações 
de outras faixas etárias da população e altamente im- ligadas à juventude.
pactada pelos problemas que a sociedade enfrenta. 
O governo Lula reconheceu, de maneira pioneira, os A Conferência Nacional de Juventude organiza-
jovens como sujeitos de direitos, abrindo uma nova da pelo governo federal, realizada em 2008, também 
etapa na construção das políticas públicas para essa representou um importante avanço para a criação de 
população. espaços de participação política dos jovens e suas or-

ganizações. Mais de 400 mil jovens de todo o país se 
Os diversos programas e ações do governo federal mobilizaram para discutir e definir suas prioridades.

mudaram a vida de milhões de jovens. Mais emprego, 
mais políticas sociais, mais educação, maior acesso à Dentre os diversos programas e ações para a ju-
tecnologia, à cultura, ao esporte e à segurança. ventude, merecem destaque aqueles vinculados às 

áreas da educação e do trabalho. Reconhecidas pela 
Essa mudança na forma de enxergar o segmento extrema maioria dos jovens brasileiros como princi-

juvenil acontece, em primeiro lugar, em relação à pró- pais questões pertinentes à faixa etária, essas áreas 
pria concepção de juventude, que passa a enxergar o concentram grande parte das ações do governo para 
jovem como um sujeito, e não mais como um proble- a juventude.
ma. Em segundo lugar, compreendendo a realidade 
dos problemas que este enfrenta e o quanto condicio- A Política Nacional de Juventude do governo Lula 
nam o desenvolvimento da sociedade. E, por último, considera os jovens sujeitos de direitos sociais, valori-
introduzindo de forma específica a produção de políti- za a diversidade social e cultural juvenil e reafirma a 
cas públicas de juventude em âmbito federal. necessidade de se implementarem programas que pro-

PROGRAMAS PARA A JUVENTUDE NAS ÁREAS DA EDUCAÇÃO E DO TRABALHO

GOVERNO LULA Capítulo 2
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movam transformações na qualidade de vida e nas drogas, violência e juventude.
perspectivas dos jovens brasileiros, assegurando-lhes 

O projeto já atingiu 30 mil jovens expostos à vio-oportunidades e direitos de cidadania.
lência com atividades culturais, esportivas e educacio-

 Esta realidade nos leva à seguinte conclusão: se nais. O programa integrado de combate ao “crack” 
os avanços que o governo do presidente Lula obteve e outras drogas prevê medidas de prevenção, rein-
nos campos social e econômico são profundos, os serção social e uma grande mobilização da sociedade 
desafios para o futuro são ainda maiores. para que o desenvolvimento de nossos jovens não se-

ja ameaçado. Com a criação do Sistema Nacional de 
No governo Lula, os jovens têm mais edu- Penas e Medidas Alternativas, inaugurado em 2008, 

cação e qualificação profissional. Os 3 mi- foi demonstrado que o sistema prisional deve focar 
lhões de jovens atendidos no PROJOVEM hoje po- nas medidas alternativas de acordo com o do tipo de 
dem concluir o ensino fundamental e aprender delito. 
uma profissão. 500 mil vagas serão oferecidas a 

O governo Lula investiu em mais lazer, esporte partir da construção de 214 novas escolas técni-
e cultura. Por meio de 4 mil Pontos de Cultura, espa-cas até o final de 2010.
lhados em 1.122 municípios, os jovens têm oportu-

O governo Lula aumentou o acesso ao ensi- nidade e espaço para produzir e acessar cultura. 
no superior. Mais de 700 mil jovens têm bolsas de Com as 150 Praças de Juventude sendo construí-
estudos em universidades privadas através do ProU- das em todas as regiões do país, os jovens terão em 
ni. Além disso, as 16 novas universidades federa- seu município complexos poliesportivos compostos 
is e seus 134 novos campi/extensões aumentaram o por ginásio coberto, pistas de atletismo e de skate e tea-
número de vagas públicas de 106.800 para 235.600. tro de arena. O programa Segundo Tempo oferece 

atividades esportivas no contraturno escolar e já atin-
A inclusão social da juventude foi outra priori- giu 3,6 milhões de alunos.

dade: 2 milhões de jovens entre 16 e 18 anos foram 
incluídos no atendimento do Bolsa Família. Inclusão digital: o plano Computador Para To-

dos triplicou o número de computadores adquiri-
Por meio do PRONASCI, uma nova cultura de dos no país e o ProInfo vai universalizar os laborató-

paz está sendo disseminada nas comunidades. O Pro- rios de informática nas escolas urbanas até 2010. 
grama Nacional Segurança com Cidadania O Plano Nacional de Banda Larga mais que tripli-
(PRONASCI) deu atenção à questão da segurança pú- cará os domicílios com acesso a banda larga. Com 
blica no âmbito juvenil. Foca-se em 94 ações que pen- mais qualidade e menor preço, conectará milhões 
sam desde a reformulação do sistema penitenciário e de jovens no país.
formação para jovens apenados até a relação entre 
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No governo Lula os jovens são levados a sé- bater as políticas públicas para a juventude com par-
rio. Houve a criação da Secretaria Nacional de Ju- ticipação popular. Nesse governo, o Congresso apro-
ventude, o reconhecimento dos movimentos juvenis vou a PEC da juventude, incluindo essa população na 
com a criação do Conselho Nacional de Juventude e carta constitucional. E, por fim, o governo Lula acaba 

de convocar da II Conferência Nacional da Juventu-a convocação da I Conferência Nacional de Juven-
de, que vai acontecer em 2011. tude, que mobilizou 400 mil jovens no país para de-
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AUSÊNCIA DE ESPAÇO DE DEBATE E PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE

O DESCASO DOS GOVERNOS DO PSDB COM A JUVENTUDE Capítulo 3

O PSDB segue uma política baseada nas privatiza- ou sequer de quem são seus membros. Mais uma vez, 
ções, no desmonte das políticas públicas e no aprofun- a participação social é colocada em segundo plano 
damento da exclusão social. pelos tucanos.

Como resultado da completa ausência do governo O quadro é, portanto, de uma ausência de espaço 
estadual, temos a precarização de serviços em áreas de debate e participação da sociedade na elaboração 
estratégicas, que lidam diretamente com o desenvolvi- de políticas de juventude, restando somente uma coor-
mento humano e qualidade de vida como saúde, edu- denadoria formal, sem capacidade de definir diretrizes 
cação e meio ambiente, entre outras. próprias ou mesmo de estruturar algum tipo de políti-

ca permanente, e sem capacidade de articulação com 
E a juventude, como segmento vulnerável, tem as políticas das demais secretarias. Resume-se a um 

alta dependência desses serviços e é quem mais sofre portal com que divulga eventos gerais do Estado: uma 
com sua ausência. Diversas políticas sociais do Esta- página com informações de serviços, nada mais.
do de São Paulo têm se desorganizado a cada ano, 
penalizando a população mais pobre e, dentre eles, Na educação, convivemos com uma triste realida-
retirando a perspectiva de futuro de uma grande par- de de extrema precariedade e sucateamento do ensi-
cela da juventude. no público. Temos um dos maiores índices de evasão 

escolar do ensino fundamental para o ensino médio e 
Atualmente, o Governo do Estado de São Paulo quase 100 mil professores não são concursados, sem 

tem uma “Coordenadoria de Programas para a Juven- carreira e salários adequados. A progressão continua-
tude”, vinculada à Secretaria de Relações Institucionais da foi transformada em “aprovação automática”, afe-
(onde se encontram também vinculados quase todos os tando drasticamente a qualidade da educação.
conselhos setoriais). Na prática, suas ações resumem-se 
à divulgação de estágios, oportunidades de trabalho e No ensino superior, o setor privado representa ho-
opções de lazer e cultura por meio de seu site, além de je 70% da oferta de vagas do país, e a maior parte des-
promoção de eventos e seminários esporádicos. sas faculdades concentra-se no Sudeste – mais especi-

ficamente em São Paulo. Além disso, a relação candi-
Por sua vez, o Conselho Estadual de Juventude, dato/vaga nas universidades públicas paulistas é des-

criado em 1997, parece existir apenas no papel, uma proporcional para o potencial de desenvolvimento de 
vez que não é possível encontrar nos instrumentos de São Paulo. Democracia e autonomia universitária ain-
comunicação oficiais qualquer registro de reuniões, da são pontos que necessitam de amplo debate nas 
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públicas, especialmente considerando a política de didas em meio aberto (preconizada pelo Estatuto da 
repressão a manifestações estudantis no último perío- Criança e do Adolescente), em São Paulo o número 
do, inclusive com uso de força policial. de adolescentes encarcerados aumentou em 8% no 

último ano.
Com a ausência do acesso a direitos básicos de ci-

dadania, vemos o Estado promover um forte processo Além disso, não se verificou nenhuma ação estru-
de criminalização de uma parcela da juventude que, tural efetiva para a abordagem do problema da crimi-
pauperizada, excluída e sem uma perspectiva de futu- nalidade juvenil, e, se as rebeliões das antigas 
ro, envolve-se no processo de violência protagonizado FEBEMs diminuíram, outros problemas graves se 
pelos adultos, matando e morrendo precocemente. mantêm. Segundo dados da Fundação Casa, em 

2006 58% dos jovens encarcerados não frequenta-
Já na área da segurança pública, a política do vam as aulas. Considerando que a frequência à aula é 

PSDB tem sido a mesma há mais de uma década, o garantida pelo ECA, vemos aqui uma falha que deve 
que acaba resultando em um altíssimo percentual de receber atenção, dado que jovens que já cumpriram 
jovens entre o total de encarcerados. Segundo dados medida socioeducativa têm menos garantias de con-
do Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN), seguir um bom emprego, e a situação agrava-se quan-
existiam em dezembro de 2009 cerca de 164 mil de- do eles não têm uma boa formação educacional.
tentos nos presídios paulistas, sendo que 57% deles 
possuíam entre 18 e 29 anos. Assim, o que se vê é a ausência do Estado na ofer-

ta de serviços básicos dos quais a juventude seria um 
A realidade do sistema penitenciário paulista, ao dos principais beneficiários. Vale lembrar que, no Bra-

qual os jovens estão expostos, é amplamente conheci- sil, mais de 90% dos jovens vivem em famílias com 
da: superlotação, inexistência de uma política de rein- rendimentos de até um salário mínimo per capita, se-
serção social, pouca atenção aos egressos, constantes gundo dados do PNAD 2007.
violações de direitos dos apenados e o domínio do 
PCC na quase totalidade dos presídios paulistas. A De fato, o que se percebe é que a característica mar-
perspectiva de reincidência na vida do crime é o triste cante do governo do PSDB é o autoritarismo. Em sua 
resultado que se pode prever dessa política. gestão, os tucanos não apenas bloqueiam canais de 

comunicação. Buscam, com o apoio da grande mídia, 
O Governo do Estado de São Paulo aborda a ques- impedir a participação da sociedade na elaboração 

tão penitenciária da mesma forma que também trata das políticas, criminalizam e encarceram a juventude e 
as medidas socioeducativas para jovens em conflito reprimem de forma truculenta manifestações e reivin-
com a lei. Ao contrário da política preferencial por me- dicações legítimas.
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COMPROMISSO DE MERCADANTE COM A JUVENTUDE

JUVENTUDE CIDADÃ Capítulo 4

Sintonizando São Paulo com o Brasil, o governo ceria com o governo Dilma, Mercadante construirá 80 
Mercadante vai equacionar as demandas da juventu- Estações Juventude em São Paulo.
de e oferecer uma perspectiva de futuro para milhões 
de jovens paulistas, reconhecendo seus direitos e pro- Além disso, o governo estadual integrará os equi-
movendo sua cidadania. pamentos de educação, cultura, esporte e lazer, ade-

quando-os e potencializando-os para que possam ser 
O governo Mercadante abrirá espaços de participa- utilizados pela juventude nos finais de semana.

ção e diálogo direto com a sociedade, estimulando a par-
ticipação juvenil na construção e no controle social das A Estação Juventude será um espaço público de 
políticas públicas. integração e diálogo entre os diversos segmentos juve-

nis, disponibilizando infraestrutura para acesso à inter-
A seguir, apresentamos os principais eixos, net, a realização de reuniões, oficinas, cursos e eventos, 

programas e propostas que o governo Mercadante além de orientação sobre cidadania, mercado de traba-
executará para a população juvenil de São Paulo: lho, formação profissional, saúde e meio ambiente.

Para possibilitar o desenvolvimento integral dos Um dos principais problemas vividos atualmente 
jovens é preciso: estimular a convivência comunitária, pela juventude é a entrada precoce e precária no mer-
possibilitar o acesso à informação, democratizar o cado de trabalho. Além disso, a baixa renda familiar, a 
acesso ao lazer e à produção e fruição artística e cultu- falta de condições adequadas de moradia e a situação 
ral, e promover atividades que estimulem a participa- de pobreza impedem que milhões de jovens concluam 
ção cidadã. seus estudos, e, ao mesmo tempo, não lhe dão condi-

ção de serem absorvidos pelo mercado de trabalho. 
A principal iniciativa do governo Mercadante será Essas são situações de vulnerabilidade que empurram 

estabelecer fortes parcerias com o governo federal pa- parte desses jovens para a criminalidade.
ra a construção de centros de referência para os jovens 
nas cidades. No chamado PAC II já está prevista a Para enfrentar essa situação 
construção de 800 centros em todo o Brasil. Em par- o governo Mercadante vai:

1. ESTAÇÃO JUVENTUDE 2. BOLSA JUVENTUDE
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• Criar o programa Bolsa Juventude, destinado aos • Criar o Programa Estadual por uma Educação Não 
jovens de 18 a 24 anos que receberão um benefício Discriminatória incorporando as questões de raciais, 
mensal e se comprometerão a dar continuidade aos gênero, de orientação sexual, com formação perma-
estudos, mantendo a frequência escolar. Esse progra- nente dos/as educadores/as e com elaboração de ma-
ma propiciará aos jovens de baixa renda que possam terial didático-pedagógico;
concluir o ensino médio, o ensino técnico ou a educa-
ção de jovens e adultos. • Ampliar a qualidade do ensino na rede estadual de 

educação;

• Expandir fortemente a oferta de vagas e cursos na 
Educação Profissional, estimulando o desenvolvi-
mento de habilidades e qualificação continuada;

O governo Mercadante vai priorizar a educação 
pública e realizar políticas que propiciem a geração de • Desenvolver também a formação profissional na 
trabalho e renda para os jovens. Iremos: área das artes;

• Convocar a Conferência Estadual da Educação, • Promover o desenvolvimento e a integração de 
com ampla participação juvenil, para dialogar sobre os centros de ensino superior tecnológico e estimular a 
problemas e soluções para a educação de São Paulo; interface do projeto pedagógico das escolas do ensino 

médio com o mundo do trabalho;
• Promover iniciativas com a participação estu-
dantil, visando à gestão democrática dos espaços • Garantir o acesso dos jovens rurais à educação 
educacionais; pública.

• Priorizar a qualidade do ensino no médio, acaban-
do com a aprovação automática e expandindo as va-
gas no período noturno, visando à compatibilização 
do trabalho com os estudos;

• Instituir programas de geração de renda para o 
• Garantir reserva de vagas nas universidades públi- exercício da autonomia e da independência financei-
cas e nas escolas técnicas estaduais para alunos oriun- ra, estimulando o trabalho associativo e cooperativo, 
dos das escolas públicas, negros e indígenas; a formação empreendedora em diferentes áreas e o 

acesso ao crédito;
• Trabalhar para erradicar o analfabetismo juvenil;

• No meio rural, implementar programas como o 

3. EDUCAÇÃO

4. TRABALHO E RENDA
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Pronaf Jovem e outros, em parceria com o governo 
federal;

O governo Mercadante investirá nas políticas de 
• Implementar ações voltadas para aprendizagem, saúde e segurança pública, levando em consideração 
estágio, desenvolvimento de habilidades e qualifica- as especificidades da juventude. Vamos:
ção continuada.

• Implementar com prioridade uma política de segu-
rança pública que assegure o direito à vida e à integri-
dade dos jovens, incluindo e/ou aumentando a parti-
cipação das cidades paulistas nos projetos do 
PRONASCI;

O governo Mercadante vai trabalhar para promo- • Criar o Programa Estadual de Saúde Jovem, ade-
ver o acesso às artes, à cultura, ao esporte, ao lazer e à quando o atendimento e direcionando o sistema de 
inclusão digital para milhões de jovens. Vamos: saúde pública para ações preventivas e educativas, 

que levem em consideração as necessidades específi-
• Promover ações de arte e cultura de modo integra- cas dos jovens, especialmente dos negros, mulheres e 
do e articulado dentro da Política Estadual de Juven- LGBTs;
tude, contemplando as diversidades regionais, étnicas 
e raciais, culturais, de gênero e de orientação sexual; • Implantar o Programa Estadual Integrado de Com-

bate às Drogas e ao Crack, com abordagem multidisci-
• Promover a inclusão digital dos jovens a partir da plinar e construção de clínicas especializadas, para o 
construção e expansão de espaços com acesso gratui- desenvolvimento de ações de prevenção do uso e abu-
to à internet; so e tratamento dos usuários e dependentes químicos. 

O programa vai articular as diversas áreas de governo, 
• Promover oficinas, cursos e eventos que estimulem como educação, assistência social, cultura, esporte, 
o desenvolvimento de habilidades e potencialidades e lazer, comunicação e segurança pública;
a interface entre a educação e o mundo do trabalho, 
bem como a difusão de informações e orientações nas • Implementar um protocolo de atendimento na re-
áreas de saúde e direito; de de saúde que identifique e registre casos de violên-

cia sofridos por jovens.
• Fortalecer a política de esporte nas comunidades, 
estruturando espaços públicos e promovendo a pro-
dução de equipamentos, desenvolvendo programas 
que incentivem o esporte localmente.

6. VIDA SEGURA E SAUDÁVEL

5. DESENVOLVIMENTO INTEGRAL 
E CIDADÃO
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7. INSTITUCIONALIDADE DEMOCRÁTICA gramas e definição de metas de desenvolvimento soci-
al para a juventude;

O governo Mercadante irá implementar a política 
pública de juventude em São Paulo, institucionalizando • Constituir organismos democráticos de gestão dos 
instâncias, fóruns, planos, ações e estruturas. Vamos: espaços, voltados ao atendimento dos jovens;

• Criar a Secretaria Estadual da Juventude, que de- • Reformular, democratizar e fortalecer o Conselho 
ve ter a função de formular, coordenar e executar polí- Estadual de Juventude, bem como estabelecer meca-
ticas de juventude, possuir orçamento próprio e arti- nismos de apoio à criação de conselhos municipais;
cular o conjunto da ação do governo;

• Realizar encontros regionais em todas as regiões 
• Instituir o Sistema Estadual de Políticas para a Ju- do Estado;
ventude, articulando as políticas, programas e ações 
dos governos federal, estadual e municipais; • Estimular a criação de fóruns regionais e de um fó-

rum estadual de juventude;
• Realizar a Conferência Estadual da Juventude;

• Elaborar o Mapa da Juventude do Estado de São Pau-
• Construir um Plano Estadual de Juventude, instru- lo, um grande diagnóstico que irá orientar a formulação 
mento que conterá diretrizes para a elaboração de pro- das políticas, considerando as diversidades regionais.
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EXPEDIENTE

Coligação UNIÃO PARA MUDAR: PT, PDT, PSDC, PCdoB, 
PTdoB, PR, PRB, PRP, PRTB, PTN e PPL.

Coordenação da campanha: Emidio de Souza

PT – Edinho Silva
PDT – Paulo Pereira da Silva
PC do B – Nádia Campeão
PR – José Tadeu Candelária
PRB – Gilmaci Santos
PSDC – José Maria Eymael
PRP - Ovasco Rezende
PRTB – Levy Fidelix
PT do B – Antônio Rodriguez Fernandez
PPL – Miguel Manso
PTN – João Dárcio Ribamar Sacchi
Coordenador de GTE: Antonio Santos 

PROGRAMA DE GOVERNO
Coordenação Geral: Angélica Fernandes e Eloi Pietá
Coordenação Executiva: Eduardo Fagnani, Julian Rodrigues, 
Márcio Percival, Marcos Rogério de Souza, Ricardo Guterman e 
Salvador Khuriyeh.

Colaboradores: Bia Pardi, Carlos Medeiros, Cleonice Coelho, 
Cleusa Lourandi, Danilo Fiori, Edson Aparecido da Silva, 
Eduardo Marques, Emílio Lopes, Eurípedes Carvalho, Evaristo 
Almeida, Gabriel Galípolo, José Bonifácio de Souza Amaral Fº, 
Leonardo Fontes, Maximino Fernandes Filho, Nádia Vieira, 
Paulo Dantas, Raimundo Bonfim, Tatau Godinho, Waldir 
Quadros,Walter da Silva.

Grupos Temáticos: Abastecimento, Segurança Alimentar e 
Nutricional; Agricultura e Política Agrária; Aqüicultura e Pesca; 
Assistência Social; Ciência e Tecnologia e Inovação; 
Comunicação; Comunidades Tradicionais; Criança e Adolescente 
e Medidas Sócio-Educativas; Cultura; Desenvolvimento 
Econômico; Desenvolvimento Regional; Desenvolvimento 
Urbano e Moradia; Direito do Consumidor; Economia Solidária; 
Educação; Energia; Esporte e Lazer; Finanças Públicas e Gestão 
do Estado; Funcionalismo Público; Idosos; Igualdade Racial; 
Juventude; LGBT; Meio Ambiente; Microcrédito; Mulheres; 
Pessoa com deficiência; Saneamento Básico; Saúde; Segurança 
Pública; Trabalho e Renda; Transparência e Participação Popular; 
Transporte e Mobilidade Urbana; Turismo.

Grupos regionais: ABCD; Alta Paulista; Araçatuba; Assis - 
Marília – Ourinhos; Baixada Santista; Bauru; Campinas; Capital 
(São Paulo); Guarulhos; Itapeva; Mogiana; Noroeste Paulista; 
Osasco; Presidente Prudente; Ribeirão Preto; São José do Rio 
Preto; Sorocaba; Vale do Paraíba; Vale do Ribeira.

Equipe de apoio: Aderbal de Oliveira Neto, Andreza Galli, Darci 
Vieira (Gaúcho), Felipe Teixeira Gonçalves, Melina Rombach, 
Ricardo Leite Ribeiro, Roberto Guedes, Suelen de Oliveira 
Santos, Thiago Badaró e Valdir Coelho.



Acompanhe também todas as informações da campanha na internet

Veja o Programa de Governo e as propostas para melhorar a vida
dos paulistas no site: www.mercadante13.com.br


