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Brasília – DF, 24 de novembro de 2021. 

Ao Exmo. Senhor 

Senador Rodrigo Otávio Soares Pacheco 

PRESIDENTE DO CONGRESSO NACIONAL 

 

 

 

 Prezado Senador,  

 

Nós, jovens pessedistas de todo o país, em Brasília reunidos, tendo em perspectiva o atual 

cenário político e econômico vivido pela juventude brasileira, especialmente afetada pela crise 

sanitária do COVID-19, e considerando: 

 

i) que os cerca de 50 milhões de jovens representam quase 1/4 da nossa população; 

ii) que as desigualdades de acesso à educação, trabalho, qualificação, renda, cultura, 

lazer, segurança, ciência e tecnologia foram especialmente afetadas na pandemia; e  

iii) que a urgente mitigação dessas desigualdades é fundamental na busca de um Brasil 

mais próspero, seguro, produtivo, competitivo, e igualitário, 

 

dirigimos essa carta à Vossa Excelência, na qualidade de Presidente do Congresso 

Nacional, a fim de destacar nossos apelos e entendimentos de que: 

 

➢ A luta pela democracia deve ser vigilante e constante, e é fundamental para assegurar 

aos jovens o poder de participação social, política e cidadã. 

➢ O acesso à educação deve ser ampliado, investindo-se especialmente no aumento da 

média de anos de escolaridade, impactando positivamente diversos indicadores. 

➢ Os jovens podem ser protagonistas na retomada econômica, desde que haja o devido 

fomento à qualificação do trabalho, ao primeiro emprego e ao empreendedorismo. 
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➢ A preservação do meio ambiente é intrínseca à preservação de nosso futuro, e o país 

deve buscar caminhos para um desenvolvimento competitivo e sustentável. 

➢ A plena inclusão digital é um dos desafios mais prioritários de nossa geração, e é 

urgente mitigar e corrigir essa desigualdade cada vez mais estruturante. 

 

Enxergamos em Vossa Excelência a figura capaz de promover o diálogo e ponderação entre 

os Poderes, tão necessária para articular as soluções demandadas a esses e tantos outros problemas 

da juventude brasileira – força motriz do hoje e do amanhã de nosso país. Em especial no 

legislativo, depositamos a confiança de priorizar com atenção os assuntos tratados nessa carta. 

 

Colocamo-nos dispostos a colaborar com esse enfrentamento, e buscamos em vossa 

solidariedade e sabedoria uma ponte para construirmos, juntos, um Brasil mais justo e solidário, 

especialmente compromissado com as futuras gerações, com nosso e com a democracia. 

 

Com nossos cordiais cumprimentos, 

 

 

 

___________________________________________ 

PSD JOVEM 

Dep. Georgiano Fernandes Lima Neto 

Coordenador Nacional do PSD Jovem 

 

 

 

Ao Exmo. Senhor Senador da República 

RODRIGO OTÁVIO SOARES PACHECO 

Senado Federal – Praça dos Três Poderes 

Brasília – DF 


