Repensar elege representante no Conselho Estadual da Juventude da Bahia
Olá, galera!

A Repensar -- organização local de Paulo Afonso (BA), formada por jovens

Mais um Boletim PJR
em
comunicação
com
você, trazendo notícias
de atividades com as
juventudes,
realizadas
nas cidades de Delmiro
Gouveia, Paulo Afonso e
Salvador.

para lutar por direitos -- foi eleita por unanimidade no Conselho Estadual

O PJR também dá destaque
à participação de jovens
urbanos e rurais nos
conselhos de juventude e
às ações de planejamento
e monitoramento do projeto
OD (financiado por jovens
noruegueses que participam
de uma campanha para
trabalhar um dia, dedicando
a renda dessas atividades
a projetos que envolvem
a juventude ao redor
do mundo). A iniciativa
faz parte do Programa
Trabalhadores Rurais e
Direitos de KOINONIA, que
forma agentes culturais
jovens.
Participe das próximas
edições divulgando as ações
que você tem realizado no
seu município!

de Juventude (Cejuve/BA), gestão 2014-2015, ficando responsável pela
elaboração de políticas públicas para a juventude na Bahia. O representante eleito foi Marcelo, diretor geral da instituição, que foi empossado,
juntamente com os novos integrantes do Conselho, pelo governador Jaques Wagner, em 25 de fevereiro. A solenidade de posse contou com a
participação dos principais grupos de juventude da Bahia, Câmara Territorial de Itaparica, parlamentares estaduais e federais, dentre outras autoridades.
A Interiorização das ações previstas no Plano Estadual de Juventude e
o enfrentamento do extermínio dos jovens serão as principais metas da
representação da Repensar no Cejuve. Nessa perspectiva, a primeira atividade será a socialização da Carta de Chorrochó – elaborada durante o
encontro de Juventude de Itaparica em 2013.

Integrantes da Câmara Territorial de Juventude. Da direita para a esquerda: Daiane, delegada nacional da
Conferência de Juventude; Júnior, da Rede Repensar; o governador Jacques Wagner; Marcelo, conselheiro
estadual eleito; Simone, coordenadora dos grupos da Repensar; Thiago Herikson, músico do grupo Styllo
Pan; e Edjane, líder jovem de Macururé. Foto: Repensar
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Estatuto da Juventude,
fortalecimento de
direitos e políticas
públicas
O Estatuto da Juventude já está
em vigor e representa mais uma
conquista das organizações juvenis
do Brasil na luta pela efetivação e
ampliação de direitos. Foram anos
de mobilização e pressão para assegurar a população da faixa etária
entre 15 e 19 anos – de 52 milhões
de brasileiros – o acesso aos os direitos já previstos em lei, como educação, trabalho, saúde, transporte,
lazer e cultura.

Juventude de terreiro no enfrentamento à intolerância religiosa
Jovens de terreiro de Salvador (BA) criaram a campanha “Agô”, pela superação da
intolerância religiosa. Suas ações foram
organizadas por participantes do Curso de
Formação de Agentes Culturais, que sofrem
ou já sofreram com a intolerância.

Logomarca da campanha

A Campanha quer romper com as discriminações contra as religiões de matriz africana e lutar pelos direitos de todos e todas,
sobretudo, pela liberdade religiosa. Portan-

to, suas ações estão voltadas não somente para jovens praticantes de religiões afro, mas para qualquer pessoa que tenha vontade de colaborar com
esse movimento em defesa da fé.

O Estatuto, que reúne 48 artigos,
possibilita que direitos políticos,
econômicos, sociais, civis, culturais
e ambientais, garantidos na sociedade brasileira, sejam aprofundados para atender às necessidades
específicas dos jovens, respeitando
as suas trajetórias e diversidades.
A lei inaugura uma era de fortalecimento dos direitos e políticas públicas, uma vez que define princípios
e diretrizes para o fortalecimento e
a organização das políticas de juventude, criando um sistema - em
âmbito federal, estadual e municipal - responsável por implementar
as políticas públicas para os/as jovens. Este sistema se estruturada
em secretarias, coordenadorias e
conselhos de juventude.
A aprovação do Estatuto da Juventude assume um significado na
trajetória política da sociedade brasileira, por considerar essa parcela
da população com estratégica para
a transformação do Brasil. Porque
não existe país desenvolvido sem
amplo investimento na juventude.

Jovens que desenvolvem as ações da “Ago”: superação da intolerânca na agenda

Em março de 2014, as atividades se concentraram no tema racismo ambiental, com a vivência no Terreiro Ilê Axé Torrun Gunan; o debate sobre acessibilidade, inclusão e gênero; a exposição itinerante “Sou Orixá”; e o Seminário
sobre Racismo Ambiental.
As ações vão continuar durante todo o ano. Visite o Facebook e o blog campanha:
www.facebook.com/JovensDeTerreiroContraIntoleranciaReligiosa
campanhaago.blogspot.com.br/
Se tem sugestões, envie-as para nós: campanha.ago@gmail.com.
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Planejamento 2014 do projeto OD: fazendo junto com a juventude
Na sede da Cooperativa de Pequenos Produtores e de Bancos Comunitários de Sementes (Coppbacs), nos dias 21,
22 e 23 de fevereiro, foi realizado o Encontro de Planejamento com Juventude para 2014, que teve participação de
27 jovens, urbanos e rurais, das cidades de Delmiro Gouveia, Paulo Afonso, Ouro Branco, Salvador e São José da
Tapera, todos envolvidos com as ações do Projeto OD e aos coletivos de juventude rural de Alagoas e Polo Sindical do
Submédio São Francisco (SMSF). O encontro teve como objetivos:
•Planejar com os jovens as atividades do Projeto OD para 2014, considerando
o resultado da avaliação externa do projeto, os indicativos do Encontrão 2013
e as orientações da oficina com equipe técnica de KOINONIA;
•Favorecer a rearticulação do processo educativo com jovens rurais sertanejos;
•Proporcionar o intercâmbio de experiências entre juventudes urbanas e rurais dos Programas de KOINONIA – TRD e Egbé, Territórios Negros.
Os jovens e as entidades participantes avaliaram a iniciativa do Encontro de
Planejamento como fundamental para a consolidação do trabalho com juventude, que possibilitou: a construção coletiva de uma proposta; uma visão
global das ações que serão executadas pelo público do Projeto OD e jovens
rurais; o debate de temáticas que os jovens vão lidar no cotidiano; além de
promover a rearticulação e/ou aproximação de jovens de diferentes entidades
e estados.
Planejando ações para o ano

Confira as principais ações planejadas para 2014.

Ações estratégicas

Local

Atualização das redes sociais e campanhas, com divulgações
das ações em parceria com KOINONIA.

Delmiro, Paulo Afonso e
Salvador

Formação de agentes culturais com temas do projeto (racismo
ambiental, intolerância religiosa, acessibilidade e extermínio da
juventude), direcionados a jovens com perfil de multiplicador.

Delmiro, Paulo Afonso e
Salvador

Encontrão para realização da 3ª etapa do Curso de jovens urbanos, com participação dos rurais.

Delmiro

Campanhas focadas no tema do Racismo Ambiental, em parceria com secretarias de governos dos municípios.

Delmiro, Paulo Afonso e
Salvador

Encontro sobre juventudes, realidades e perspectivas, com jovens de Alagoas e SMSF.

Delmiro

Encontrão com públicos -- jovens, representantes das entidades e OD -- dos diferentes estados (RJ, SP, PE, CE, BA, AL).

Salvador

Criação de espaços de debate e intercâmbios entre jovens representantes nos conselhos estaduais e municipais de juventude.

Delmiro, Paulo Afonso e
Salvador
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Visitas de monitoramento das ações do projeto OD: avaliando para
pensar no futuro
O coordenador do Projeto OD, Jorge Atílio, realizou no mês de março atividades de monitoramento e
articulação das ações do Projeto
OD, nas cidades de Delmiro Gouveia, Paulo Afonso e Salvador.
Confira:

Jovens participantes do processo de monitoramento

1.
Reunião em Paulo Afonso,
dia 20 de março, com jovens da
Repensar, vinculados ao Programa TRD/Projeto Ajuda das Igrjas
da Noruega (AIN-OD). A reunião
teve como objetivos: avaliar o processo de participação das juventudes nas atividades planejadas;
favorecer a rearticulação do processo educativo com jovens urba-

nos e com a Rede Ecumênica da Juventude (REJU); e verificar os encaminhamentos das atividades já combinadas.
A Repensar iniciará o Curso de Agentes Culturais em abril e, no âmbito do projeto, vai conceber uma campanha que
articule superação do racismo ambiental, superação da intolerância religiosa e promoção dos direitos dos jovens deficientes.
2.
Reunião em Delmiro, 21 de março, com jovens representantes das entidades parceiras, para discutir os encaminhamentos das atividades de 2014 e favorecer a rearticulação do processo educativo com jovens urbanos no município. Os jovens ficaram de mobilizar o público para o Curso de Agentes Culturais, de acordo com a agenda acordada
no Encontro de Planejamento.
3.
Reunião com conselheiros estaduais de juventude de Alagoas e Bahia e um dos conselheiros municipais de
Delmiro, dia 21 de março, em Pão de Açúcar, para avaliar o processo de participação das juventudes nos Conselhos
e proporcionar o intercâmbio de experiências entre juventudes urbanas e rurais. A perspectiva foi de manter a comunicação entre os conselheiros, identificando demandas comuns para serem debatidas e subsidiar a intervenção nos
espaços de controle social.
4.
Reunião com educadores do Movimento de Adolescentes e Crianças (MAC) vinculados ao Programa TRD/
Projeto AIN-OD, dia 22 de março, para avaliar o processo de participação das juventudes nas atividades formativas e
favorecer a rearticulação das ações produtivas.
Ficou acordado com o MAC que a oficina produtiva, atendendo às demandas do Movimento e respeitando a avaliação
intermediária (2013), terá um monitor, Klebson Lima.

Encarte Palavra de Jovem Rural do Boletim TRD - ANO IX - Nº21. JAN/FEV/MAR 2014

