
Encarte do Boletim Trabalhadores Rurais e Direitos de KOINONIA 
Ano IV- Nº. 16. MAR/ABR 2009 - ISSN 1981-7533

Editorial
Salve, galera! De volta à nor-
malidade.  Este número traz 
várias notícias geradas pelas or-
ganizações juvenis com quem 
KOINONIA atua em Alagoas, 
Bahia, Pernambuco e Rio de Ja-
neiro. Uma parte dessas notícias 
informa sobre os planejamen-
tos de atividades para o ano de 
2009. É bom ter isso em men-
te! Há também notícias sobre 
o Grito da Terra e violações de 
direitos juvenis. Os movimen-
tos nos quais os jovens campo-
neses daquelas regiões atuam 
são diversos, assim temos ações 
construídas por meio da inser-
ção eclesial de alguns jovens, 
além das ações a partir do movi-
mento sindical de trabalhadores 
rurais. Isso oferece um retrato 
da presença e da identidade da 
juventude camponesa no Brasil. 
É isso aí! Boa leitura!

O Grito da Terra Brasil é uma 
ação dos movimentos sociais 
do campo de reivindicação de 
direitos. Este ano acontecerá 
entre os dias 25 e 29 de maio, 
em Brasília-DF. A Secretaria de 
Juventude da Confederação de 
Trabalhadores da Agricultura 
(Contag) elaborou uma  pauta 
da juventude camponesa para o 
Grito da Terra. Eis algumas das 
reivindicações que serão apre-
sentadas: garantia do cadastra-
mento de jovens beneficiários 
da Reforma Agrária no Incra; 
acesso de jovens solteiras/os 
à terra; desburocratização da 
linha de crédito do Pronaf Jo-

Juventude Camponesa no Grito da Terra Brasil 2009
vem, desvinculado do acesso 
que os pais tenham tido; garan-
tia de acesso da juventude rural 
ao Pronaf Jovem independente 
das 100 horas de capacitação; 
que a PEC da Juventude e o 
Plano Nacional de Juventude 
sejam votados em caráter de 
urgência no Congresso Nacio-
nal; criação de bolsas de estudo 
para jovens rurais vinculados 
a estabelecimentos de ensino 
público; manutenção de me-
tas e recursos previstos para o 
Projovem Trabalhador para os 
jovens rurais, e que seja execu-
tado pelos movimentos sociais 
do campo. 

IV Encontro Estadual de Jovens Rurais Fluminense,
em Araruama, Fevereiro de 2009.
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Fonte: Vanessa Pessanha – Coordenadora Estadual Fetag-RJ, coordenadora da REJU-SE.
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O Coletivo de Jovens do Ser-
tão de Alagoas esteve reunido 
no dia 21 de abril, em Delmiro 
Gouveia, para planejar as ações 
da juventude na região do Ser-
tão Alagoano. Uma decisão 
política das juventudes cam-
ponesas do sertão de Alagoas 
é a participação nos Conselhos 
de Integração da Articulação 
do Território (Ciat) no Médio 
Sertão e na Bacia Leiteira. Há 
a preocupação de criar e forta-
lecer Comissões Temáticas da 
Juventude nestes territórios. 
Essas ações foram parte da 
conversa do Coletivo de Jo-
vens. O Coletivo apoiará este 

Planejamento dos Jovens Sertanejos de Alagoas
ano a realização dos Cursos de 
Formação de Agentes Cultu-
rais. Agora há uma nova moda-
lidade: o curso será uma ativi-
dade municipal. Os primeiros 
serão nos municípios de Ouro 
Branco e São José da Tapera, 
no segundo semestre.  Também 
planejam realizar três Seminá-
rios de Juventude e Participa-
ção Política: dois municipais, 
em Ouro Branco e Pão de Açú-
car, e um intermunicipal, com 
os municípios São José da Ta-
pera e Senador Rui Palmeira. 
Essas últimas atividades serão 
apoiadas pelos STTRs, Nudec 
e Cactus.

Ações realizadas
Os jovens do movimento sindi-
cal rural, no Baixo Sertão, cria-
ram um Grupo de Estudos Sindi-
cal (GES) que se reúne todos os 
meses, desde março de 2009, nos 
municípios de Pão de Açúcar, 
Ouro Branco e São José da Tape-
ra. Jovens da Pastoral da Juven-
tude (PJ) de Delmiro Gouveia, 
realizaram cinco Oficinas sobre 
Segurança Pública nos bairros 
durante o mês de abril, e realiza-
rão mais duas em maio. Em abril, 
participaram em média 25 jovens 
em cada uma das oficinas, num 
total 125 jovens.

Fonte: Coletivo de Jovens do Sertão de Alagoas.

Coordenação Estadual de 
Juventude Rural do Rio de 
Janeiro consolida agenda

No dia 22 de março vinte jo-
vens da Coordenação Estadual 
de Juventude Rural e dos re-
gionais do Norte Fluminense, 
Lagos, Serrana, Sul e Baixada 
Fluminense, se reuniram na 
Federação de Trabalhadores 
na Agricultura do Rio de Ja-
neiro (Fetag-RJ), em Niterói, 
para planejar reuniões e ativi-
dades das comissões regionais 
em 2009. A Comissão Estadu-
al terá reuniões trimestrais a 
partir de maio. As Comissões 
Regionais se encontrarão a 
cada dois meses. Uma das de-
cisões da juventude é acompa-
nhar as atividades dos STTRs 
e monitorar a participação da 
juventude no movimento sin-
dical rural. 

Fonte: Comissão Estadual de Jovens Rurais 
Fluminense

Os jovens católicos 
de Delmiro plane-
jaram no dia 1º de 
março de 2009, na 
paróquia de N.Sra. 
do Rosário, as ativi-
dades que realizarão 
em 2009. A Campa-
nha da Fraternidade 
foi tema de oficinas 
e rodas de conversa. 
Haverá uma pesquisa 
para medir o índice 
de violência no mu-

Ações da juventude em Delmiro Gouveia
durante a CF 2009

nicípio, que será realizada pelos 
grupos do Setor da Juventude. 
Os grupos atuaram diversifica-
damente nos bairros: os grupos 
Movimento Eucarístico Jovem 
e de Criança e Adolescentes, no 
bairro Eldorado; o grupo Dádiva 
e Pastoral da Juventude, no bairro 

Fonte: Maria Guerra – Coletivo de Jovens do Sertão de Alagoas e Assessora Diocesana da Pastoral da 
Juventude da Diocese de Palmeira dos Indios (AL) .

Setor da Juventude, em março, em Delmiro Gouveia (AL)
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Bom Sossego; Legião de Maria 
Juvenil e Renovação Carismáti-
ca Católica Juvenil, no bairro da 
Cohab; Legião de Maria Juvenil 
e Movimento Eucarístico Juve-
nil, no bairro Pedra Velha; e Jo-
vens do Hoje e Profetas do Ama-
nhã, no Bairro Novo.
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Oito coordenadores jovens esti-
veram reunidos no dia 20 de abril, 
no Coletivo de Jovens do Pólo 
Sindical das Trabalhadoras e Tra-
balhadores Rurais do Submédio 
do São Francisco (PE/BA), em 
Petrolândia. Risonha Freire dos 
Santos, atual Secretária de Mulhe-
res e Jovens, coordenou a conver-
sa dos representantes dos municí-
pios de Santa Maria da Boa Vista, 
Orocó, Itacuruba e Petrolândia, 

Conforme o relato da Pastoral de 
Juventude Rural, de Orizona, Goi-
ânia, o jovem Adriano Lúcio de Al-
meida, 19 anos, agente de pastoral 
da PJR, sofreu ação de racismo e 
arbitrariedade da Poícia Militar da-
quele Estado. O jovem, ao pretender 
comprar um colar de um hippie por 
R$ 50, foi abordado por um senhor 
que lhe perguntou: “Que dinheiro é 
esse? Sabe com quem está falando? 

A Semana da Cidadania acon-
teceu entre os dias 14 e 21 de 
abril. Seu tema foi “Juventude 
e Criminalização”. A iniciativa 
busca apontar os diversos fato-
res que contribuem para a cri-
minalização da juventude, bem 

Semana da Cidadania em Delmiro
como fomentar a discussão e a 
ação para a construção de um 
país mais justo. O lema da se-
mana da cidadania é “Juventude 
em marcha contra a violência e 
o extermínio”. Os jovens prota-
gonistas gritam por uma cultura 
de paz, e por justiça social: para 
que todos os jovens tenham vida 
plena e em abundância. Naquela 
semana foram realizadas ações 
reflexivas sobre o tema. No dia 
7 de junho, na Paróquia N.Sra. 
do Rosário, haverá a culminân-
cia das atividades com a realiza-
ção de um torneio de futebol da 
juventude.

Fonte: Maria Guerra – Coletivo de Jovens do Sertão de Alagoas e Assessora Diocesana da Pastoral da 
Juventude da Diocese de Palmeira dos Indios (AL) .

Cáritas reliza curso de 
lideranças jovens

Liderança juvenil sofre preconceito racial

O Coletivo de Jovens do Pólo Sindical faz planejamento anual
em Pernambuco; e Chorrochó, na 
Bahia. Uma decisão tomada foi o 
fortalecimento do Coletivo, como 
instância de participação política 
da juventude no Movimento Sin-
dical Camponês. A coordenação 
do Pólo, incluindo a Secretaria de 
Mulheres e Jovens, realizará até 
o mês de junho um processo de 
articulação nos 14 municípios da 
base do Pólo. No segundo semes-
tre, o Pólo realizará o Curso de 

Formação de Agentes Culturais, 
com a assessoria de KOINONIA 
– Presença Ecumênica e Serviço. 
Neste ano a experiência será de 
formação local, ao invés das ex-
periências regionais anteriores. 
Haverá dois cursos ao mesmo 
tempo, com o caráter intermuni-
cipal. O primeiro unirá os muni-
cípios de Orocó e Santa Maria da 
Boa Vista. O segundo, os municí-
pios de Chorrochó e Rodelas.

Fonte: Coletivo de Jovens do Pólo Sindical dos(as) Trabalhadores(as) Submédio do São Francisco PE/BA

Entre dezembro de 2008 e abril de 
2009 a Cáritas Diocesana de Pal-
meira dos Índios realizou o Curso 
Intermunicipal de Jovens Lideran-
ças Juvenis, de 4 etapas, para jo-
vens dos municípios alagoanos de 
Ouro Branco, Água Branca, Del-
miro Gouveia, Maravilha, Poço das 
Trincheiras, Cacimbinhas, Paulo 
Jacinto e Palmeira dos Índios. A 
1ª etapa, em dezembro 2008, teve 
por eixo a reflexão sobre a realida-
de da juventude e dos movimentos 
sociais; o desenvolvimento local 
sustentável; e o controle social e 
políticas públicas. Na 2ª etapa, em 
janeiro 2009, o tema foi a produção 
Agroecológica e a comercializa-
ção. Durante a 3ª etapa analisamos 
a produção de animais, manejo e 
comercialização. A última etapa, 
em abril de 2009, discutiu sobre co-
mercialização e transformação dos 
produtos da agricultura. Nela assis-
timos ao filme “De porta em porta”. 
Uma decisão dos participantes do 
curso foi a de realizarem uma ação 
local que respeite as demandas da 
juventude do município.

Fonte: Edilânia Rodrigues e Edjane de Ouro 
Branco (AL) e da CMJTTR
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Jovens do Setor da Juventude da Paró-
quia de Delmiro.

Sou polícia!”. Pensando tratar-se de 
assalto ou extorsão procurou  po-
liciais da PM que, ao invés de in-
vestigarem o assaltante, fizeram o 
mesmo tipo de inquérito ao jovem, 
depois de liberado. Detalhe: Adria-
no é negro. Que tal escrever nota de 
apoio à PJR de Orizona e de repú-
dio ao fato para o governo do Es-
tado de Goiânia? Mais informações 
em: www.pjr.org.br

Fonte: Pastoral de Juventude Rural .
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PJRartigo

Desde 2006 a 
juventude ru-
ral participa 
ativamente do 
processo de or-
ganização do 
Território Ru-
ral do Médio Sertão de Alago-
as, a partir de um pedido oficial 
de inclusão da Comissão Muni-
cipal de Jovens do Sindicato de 
Trabalhadores e Trabalhadoras 
Rurais de São José da Tape-
ra ao núcleo dirigente da Co-
missão de Implementação de 
Ações Territoriais  (CIAT) do 
Médio Sertão Alagoas. 
A participação e intervenção da 
juventude  no diálogo de de-
senvolvimento territorial teve 
início com a inserção da juven-
tude do movimento sindical de 
trabalhadores e trabalhadoras 
rurais, mobilizando jovens de 
outros movimentos sociais do 
campo para o processo. E pode-
mos destacar organizações que 
constroem uma luta expressiva 
na organização de jovens rurais, 

Juventude do território do médio sertão  de Alagoas
por Thiago Santos Gomes

na luta pela garantia de direitos 
e promoção de políticas públicas 
para juventude do meio rural, tais 
como: Facob, Cactus, Cáritas, 
Cedecma, Sttrs e Coppabacs.
Discutimos, por um bom tempo, 
a criação de câmara temática de 
juventude. Pretendemos que nela 
seja possível discutir e aprofun-
dar o diálogo sobre a proposição 
de políticas públicas para  a ju-
ventude e o controle social das 
políticas já existentes para as ju-
ventudes rural e urbana. 
Foi criada e aprovada pelo nú-
cleo dirigente do território, nes-
te ano, a câmara temática de ju-
ventude. Está organizada em três 
pólos, tendo em vista que o terri-
tório tem nove municípios, com 
a seguinte divisão: Pólo 1 - São 
José da Tapera, Senador Rui Pal-
meira e Carneiros, representante 
participante no núcleo dirigente, 
Thiago, Coordenador da CMJT-
TR do STTR de São José da Ta-
pera; Pólo 2- Olivença, Santana 
do Ipanema e Dois Riachos, re-
presentante participante no nú-

cleo dirigente, Mário, da Asso-
ciação Comunitária de Olivença; 
e Pólo 3 - Ouro Branco, Maravi-
lha e Poço das Trincheiras, repre-
sentante participante no núcleo 
dirigente, Edjane, Coordenadora 
da CMJTTR do STTR do Ouro 
Branco. 
A câmara temática é coordena-
da por um jovem membro da 
CMJTTR do STTR de São José 
da Tapera e por outro do CDEC-
MA, respectivamente Edmilson 
e Douglas, e secretariada pela 
jovem Edjane. Em nossa primei-
ra reunião diagnosticamos ênfa-
ses para se trabalhar na câmara 
temática de juventude, que são: 
formação político social e ge-
ração de renda, na crença de se 
construir possibilidades para ga-
rantia da sucessão rural.  
Assim, destacamos a conquista de 
mais um espaço de exercício da 
democracia participativa e plena 
promoção do protagonismo juve-
nil na transformação de realidades 
e construção de outro mundo pos-
sível, uma nova sociabilidade.

Thiago Santos Gomes é Coordendor da CMJTTR de São José da Tapera, do Coletivo de Jovens do Sertão de Alagoas e Facilitador Sub-Regional da Reju-NE

A Secretaria de Juventude da CON-
TAG decidiu em abril, com a Co-
missão Nacional de Jovens Rurais 
que entre 2009 e março de 2010 

A caminho do 2º Festival Nacional da Juventude Rural
serão realizados os Festivais Estadu-
ais, como uma etapa preparatória. O 
Festival Nacional da Juventude Ru-
ral está previsto para ocorrer entre 07 

a 10 de junho de 2010 em Brasília 
(DF). Os festivais terão como tema 
“Sucessão Rural: por terra e meio 
ambiente sustentável”.
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