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Direção Nacional

CARTA DE COMPROMISSO COM A JUVENTUDE

O Brasil sempre foi considerado um país jovem, com atuação da juventude à
frente das necessidades da população na luta para a conquista de uma sociedade
melhor para todas, todos e todes. Dispomos de triunfos poderosos como a capacidade
de unir forças para enfrentar os desafios sociais existentes atualmente em nossa
sociedade que coloca em risco o futuro da juventude brasileira. Para isso, precisamos
de coragem para semear e colher, tempo para acreditar e ver acontecer.

Mais que fundamental, é necessário que a juventude se organize para atuar
diretamente na política, praticando a democracia participativa e concretizando o
significado de ser cidadão ou cidadã. Afinal, cada pessoa merece e deve ser
protagonista de um novo contexto histórico na política brasileira.

Diante de todos os fatos citados anteriormente e outros que assolam e colocam
em risco todos os direitos já conquistados em nossa unidade federativa, que
precisamos da efetivação de políticas públicas em todas as esferas políticas, seja
municipal, estadual ou federal, onde, por meio da assinatura dessa carta de
compromisso, você que é candidato ou candidata, estará se comprometendo em
contribuir para as demandas da juventude nas plataformas eleitorais, tão como em
estabelecer um canal direto de diálogo, para que sejam criadas politicas publicas
dentro dos seus respectivos mandatos políticos, no pleito de 2023-2026.

Com base nos compromissos que estimulam discussões e a construção de
políticas pública em conjunto com a juventude, Eu
________________________________________ candidato (a/x) a
_______________________ pelo Partido Socialista Brasileiro, pela Cidade e Estado de
___________________ assumo o compromisso com a Juventude Socialista Brasileira
em articular, promover e incentivar os jovens do nosso país por meio de meu mandato
político, contribuindo para o fortalecendo do segmento.

Atenciosamente,
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