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Planejamento da Rede de
Educadores
A Rede de Intercâmbio de Educadores
Rurais reuniu-se no dia 12 de março, em
Paulo Afonso (BA), para avaliar as ações
de 2006 e planejar as atividades de 2007.
Participaram do encontro representantes
das seguintes entidades: KOINONIA,
Coppabacs (Cooperativas de Pequenos
Produtores de Banco de Sementes), Pólo
Sindical do Submédio São Francisco PE/
BA, Nudec (Núcleo de Desenvolvimento
Comunitário), PJMP (Pastoral da Juventude no Meio Popular), Cáritas (AL),
Codevasf (Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Parnaíba),
PJR (Pastoral da Juventude Rural), Sindi-

Jovens do Coletivo de Jovens do Pólo Sindical dos
Trabalhadores Rurais do Submédio São Francisco PE/BA

O Coletivo de Jovens do Pólo Sindical dos
Trabalhadores Rurais do Submédio São
Francisco PE/BA se reuniu em Petrolândia
(PE), no dia 10 de março, para avaliar as
ações de 2006 e planejar as atividades de
2007. O encontro contou com a participação de jovens dos municípios baianos de
Rodelas, Barra do Tarrachil e Curaçá; e
pernambucanos de Santa Maria da Boa Vista, Orocó, Itacuruba e Jatobá. Também estavam presentes Risonha Freire, coordenadora do Coletivo de Jovens, Sintia Verônica,
membro da Secretaria de Mulheres e Jovens; e Ademar Vieira Fagundes, da Secrecato dos Trabalhadores Rurais de Lagoa
Branca (AL) e Equip (Escola Quilombo
dos Palmares).
A discussão sobre os obstáculos encontrados pela Rede para realizar as atividades
planejadas para 2006 foi um dos destaques
da reunião. Segundo os participantes, dificuldades financeiras das entidades e o
fato do ano de 2006 ser ano eleitoral e de
Copa do Mundo geraram problemas para
a realização das ações previstas. Apesar
dessas dificuldades, a Rede promoveu,

taria de Formação. A necessidade de fortalecimento do grupo e a formação contínua
dos jovens para multiplicação em seus municípios foram alguns dos temas discutidos.
Os participantes também concluíram que a
renovação de jovens no Coletivo propicia
o surgimento de novas lideranças juvenis.
Uma das ações propostas para o ano de
2007 é a realização do Curso de Agentes
Culturais em Petrolândia (PE) e em municípios da Bahia por jovens monitores. Eles
serão formados por KOINONIA para ministrarem o curso no segundo semestre.
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Salve juventude camponesa! Este novo
número do Palavra de Jovem Rural fala
do Festival Nacional da Juventude Rural,
promovido pela Contag, entre 26 e 29 de
março. Há muito que fazer para a juventude rural no Brasil ser assumida como
interlocutor dos governos. A Secretaria
Nacional de Juventude deus passos muito tímidos nesse sentido e a mobilização
dos jovens camponeses também ainda é
fraca no mesmo tema. Porém, é importante que aconteça este primeiro festival
que foi precedido por etapas regionais. É
mais uma mostra das possibilidades de articulações das juventudes rurais também
pela via do sindicalismo rural. Os movimentos sociais do campo têm inventado
muitas formas de articulação dos jovens,
esses além de ingressarem nessas formas
também criam outras. É um processo de
intenso diálogo entre as várias possibilidades de ação e animação cultural das
juventudes camponesas. O importante a
notar é que o Palavra de Jovem Rural
cada vez mais é um espaço de fala das
juventudes rurais.
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Planos do Coletivo de Jovens

Reunião do Coletivo de Jovens do Pólo Sindical dos
Trabalhadores Rurais do Submédio São Francisco PE/BA
Fonte: Coletivo de Jovens do Pólo Sindical do Submédio São
Francisco PE/BA e KOINONIA

entre outras ações, o Curso de Agentes
Culturais, entre os meses de maio e novembro, em Delmiro Gouveia (AL).
Em 2007 a rede pretende realizar Curso de
Educadores Populares, Curso de Monitores
Agentes Culturais Intermunicipal e Curso
de Multiplicadores de Saúde e Direitos. O
grupo também se comprometeu a apoiar o
Coletivo de Jovens do Pólo Sindical dos
Trabalhadores do Submédio São Francisco
PE/BA e a formação do Coletivo de Jovens
do Alto Sertão de Alagoas.

Fonte: Rede de Intercâmbio de Educadores Rurais
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Ações para o campo
Diversos Festivais da Juventude Rural aconteceram no início desse ano. Esses eventos
são preparativos para o I Festival Nacional
da Juventude Rural, que será realizado entre os dias 26 e 29 de março em Brasília e
reunirá cerca de 3 mil jovens. Tendo em
vista esses preparativos, a Agência Contag
de Notícias entrevistou o secretário Nacional da Juventude Beto Cury. Segundo Cury,
nesses dois anos de existência a Secretaria
deu passos significativos. Implantou o Conselho Nacional e programas direcionados
para a juventude que tratam a questão da
qualificação profissional, além da ampliação dos espaços na educação, na cultura e
nos programas de governo.

Quando questionado sobre a possibilidade de um Pró-Jovem voltado para a juventude rural, uma das bandeiras da Contag,
o secretário disse que a discussão com o
Ministério da Educação já existe. A idéia
é criar um programa que combine qualificação profissional, elevação da escolaridade com um pagamento de auxílio financeiro aos jovens. Apesar de ainda não
haver data prevista para que as mudanças
aconteçam, Beto Cury adiantou que o projeto deve ser implementado ainda neste
ano. O secretário destacou a iniciativa da
Contag de reunir jovens do meio rural em
um grande festival.

Ministro participa do
lançamento do Consórcio
da Juventude

Esportes e Festival

Os 120 jovens de treze municípios do Nordeste paraense, que integram o curso de
Formação Técnico-Agrícola, conheceram,
no dia 8 de dezembro, as instalações da
Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará (Emater), em
Marituba. Eles também assistiram a palestra ministrada pelo presidente da Emater,
Milton Zimmer. O presidente falou sobre
o funcionamento e a missão social da empresa, incluindo o trabalho na área de assentamentos e agricultura familiar. Os alunos questionaram temas como crédito rural, êxodo rural, agroecologia, modelos
sustentáveis e papel da Emater naquele tipo
de curso profissionalizante. Zimmer afirmou que a instituição não atua como agente
financeiro, mas como intermediário; e que
créditos especiais só serão garantidos
quando a população do campo, principalmente a juventude, se organizar e reivindicar o benefício. O curso faz parte do projeto Educação Cidadã - Construindo uma
Reforma Agrária Sustentável.

Fonte: Contag
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O ministro do Desenvolvimento Agrário,
Guilherme Cassel, participou no dia 26
de março da abertura do 1º Festival Nacional da Juventude Rural, em Brasília. Na
solenidade, também participaram o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, e o presidente do Instituto Nacional
de Colonização e Reforma Agrária
(Incra), Rolf Hackbart.
Durante o evento, foi lançada a segunda edição do Consórcio Social da Juventude Rural Rita Quadros, programa
de qualificação profissional desenvolvido pelos Ministérios do Trabalho e
Emprego (MTE) e do Desenvolvimento Agrário (MDA). Nesta segunda etapa, devem ser qualificados três mil jovens rurais.
O Festival é organizado pela coordenação da Comissão Nacional de Jovens Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais da
Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag) e conta com
a parceria do MDA.

Jovens de assentamentos
conhecem a Emater

Seminário de Políticas Públicas, Paulo Afonso, 2005.

O Ministério dos Esportes participará do
Festival Nacional da Juventude Rural, que
será realizado entre os dias 26 e 29 de março em Brasília. O Ministério apoiará financeiramente o evento e fornecerá material
didático. A participação do Ministério foi
definida durante uma reunião, realizada em
23 de janeiro, entre o secretário geral da
Contag (Confederação Nacional de Trabalhadores na Agricultura ), David Wilkerson,
e a diretora do Departamento de Políticas
Sociais de Esporte e Lazer do Ministério
do Esporte, Andréia Nascimento.
Fonte: Contag

Fonte: 24 Horas News

Piquenique cultural
Em dezembro aconteceu um Piquenique
Cultural na cidade de Orocó (PE) que contou com a participação de 20 jovens e com
a presença da secretária de Juventude do
Sindicato de Trabalhadores Rurais de Orocó
e com a presença da representante da secretaria. O evento foi organizado por Isaías
Mandim, um dos formandos do Curso de
Agentes Culturais, e promovido por
KOINONIA e pelo Pólo Sindical dos Trabalhadores Rurais do Submédio São Francisco PE/BA. Mandim planejou o Piquenique em uma das atividades do Curso.
Fonte: Pólo Sindical dos Trabalhadores Rurais de Submédio
São Francisco PE/BA.
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