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Fórum Regional da Juventude do PSDB em Campos do Jordão 

Local: Pousada das Hortênsias - R. Eng. Adelardo S. Caiubi, 197 - Vila Capivari 

 

• Bom dia! 

 

“A única revolução possível é dentro de nós. ”  

Mahatma Gandhi 

“Transmitir a capacidade de luta, transmitir que lutando é possível realizar novas conquistas 

é o melhor exemplo que a gente pode dar às futuras gerações. ” 

Mário Covas 

 

• Cumprimento a todas e a todos. Minha estimada juventude do PSDB. Obrigado pelo 

convite para compor esta mesa se abertura com o amigo e companheiro de Campos 

do Jordão, Fred Guidoni, o presidente Estadual Victor Ferreira, o coordenador regional 

Diego Luiz e o presidente de Juventude de Campos do Jordão, Gustavo Maximino, e o 

sempre companheiro de tantas empreitadas, deputado Carlão Pignatari.  

 

• Fico muito feliz quando vejo tanto jovens reunidos em torno de um mesmo ideal: a 

mudança. A juventude do PSDB vem construindo um partido apoiado na ideologia de 

quem não quer deixar as coisas tal qual elas estão hoje. Ao contrário, planeja 

mudanças. Vejo em vocês a força e a convicção de quem tem ideais e, o mais 

importante, coragem para enfrentar a vida! 

 

 

• Falo a vocês muito à vontade, pois iniciei minhas incursões na política muito jovem. 

Fui forjado no movimento estudantil. Desde jovem, tive a certeza de que seria um 

homem público.  
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• No colégio e na faculdade, participei intensamente do movimento estudantil. Tenho 

muito orgulho no nosso partido e de ter me filiado ao PSDB no mês da sua fundação, 

em junho de 1988, no diretório do Jardim Paulista. 

 

 

• Tenho em mim as certezas de homens experientes, visionários e capazes, como Mário 

Covas e Franco Montoro, que, acima de tudo, nunca desistiram da juventude.  

 

• Muito se fala hoje que os jovens não se interessam pela política e muitas vezes se 

discute maneiras de reverter essa situação. Essa não é minha opinião. Acho que os 

jovens se interessam sim pela política. O que considero é que vivemos um momento 

sociopolítico diferente da minha juventude, há 30 anos. 

 

• Acredito que o maior projeto de qualquer juventude partidária deva se pautar pela 

construção de cidadãos éticos, responsáveis e preocupados com o bem-estar de toda 

a sociedade. 

 

• O PSDB é um partido jovem, de jovens e para os jovens. E precisamos, sem sobra de 

dúvidas, de gente disposta a conquistar a confiança da população para que possamos 

trabalhar em benefício da coletividade. 

 

• A Juventude é, ao mesmo tempo, necessária e valiosa. Nossos jovens são elementos 

fundamentais para mudar os rumos da política e do país. Há muito o que transformar! 

Precisamos reconhecer e estimular a participação social, para não deixar passar em 

branco todo o trabalho de cada um de vocês, jovens líderes. 
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• Esse é o diferencial do jovem do PSDB. Não é necessário querer ser candidato, mas é 

importante querer participar, se engajar em movimentos e lutas. E nosso partido quer 

fomentar esse canal de comunicação, esse canal de diálogo com os jovens para que 

possamos estar mais próximos da sociedade, É fundamental acreditar que é possível 

fazer política de forma honesta. Todos os ramos da atividade humana têm problemas. 

Por que na política seria diferente? 

 

• Como já disse nosso governador Geraldo Alckmin: Há internamente em cada homem, 

em cada mulher, um demônio que ruge e um Deus que chora”.  

 

• A motivação para o ingresso na política está ligada à necessidade de se resgatar o papel 

histórico da juventude nas grandes transformações. Nosso dever é fomentar as 

discussões e os debates como os de hoje. 

 

• Na Câmara, enquanto vereador, fui um dos maiores incentivadores da Semana da 

Liderança Jovem, instituída pela Lei 12.920 em 1999. Até hoje, participo das 

comemorações desta data na Câmara e na Assembleia Legislativa, como forma de 

homenagear e prestigiar o trabalho comunitário e político, de mobilização social de 

jovens líderes.  

 

• Para mim, é um privilégio poder falar a jovens. Aliás, é um privilégio trabalhar com a 

juventude, porque os jovens nos ajudam a pensar melhor o futuro, a antecipar o 

futuro, trazendo para o nosso presente. 

 

 

 

• Temos orgulho da quantidade de pessoas jovens que vêm trabalhando, especialmente 

nas periferias da cidade, para mobilizar a comunidade, buscando a garantia de direitos 

e melhoria na qualidade de vida. 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 
4 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  

Secretaria de Desenvolvimento Social 

 

 

• E esse é um bom sinal. Acho que nós passamos por um momento de profundo 

descrédito não só da política, mas também da mobilização política da própria 

sociedade. E, hoje, através da juventude, enxergamos uma mobilização cada vez 

maior. 

 

 

Para encerrar, deixo um pensamento de Franco Montoro: “Quando sonhamos 

sozinhos é só um sonho, mas quando sonhamos juntos é o começo de uma nova 

realidade” 

 

 

Muito obrigado! 

 

 


