
Fala galera!

Juventude inicia o ano de 2013 
com muita movimentação e  PJR   
traz notícias das diversas 
iniciativas e  mobilizações 
realizadas pelos jovens da região 
sertaneja, no campo e na cidade.

Nessa edição PJR registra as 
atividades realizadas pelos jovens 
envolvidos no “Projeto juventude 
e direito a cidade” nas cidades de 
Delmiro Gouveia, Paulo Afonso e 
Salvador e também ações dos 
agentes culturais jovens rurais em 
diversos municípios alagoanos. 

As diferentes expressões de 
organização juvenil revelam que a 
rede de articulação da juventude 
sertaneja está fortalecida, com 
lideranças engajadas em diversos 
movimentos e entidades. 

O retrato que PJR mostra nessa 
primeira edição do ano é de uma 
juventude  comprometida, que 
debate as problemáticas e desafios 
da região Nordeste e  participa da  
luta  pela transformação social.
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Projeto produtivo de educação ambiental inicia 
em Salvador

KOINONIA, em parceria com o terreiro Abassá de Ogum e a Arte Brasil 
Capoeira está desenvolvendo ações com jovens da comunidade de 
Nova Brasília de Itapuã, com oficinas de percussão, capoeira e 
confecção de berimbau. As ações têm como objetivo formar os jovens 
para atuar na comunidade, desenvolvendo ações culturais e produtivas. 
Com essa iniciativa as entidades envolvidas esperam que a juventude 
local desperte seu potencial critico e atitude transformadora para a 
promoção dos direitos das juventudes na cidade/comunidade.
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Os jovens rurais sertanejos, enquanto agentes culturais e 

multiplicadores, têm realizado várias ações no seminário alagoano, 

sejam atividades educativas, sejam lutas em torno de direitos 

juvenis e por políticas públicas, visando o desenvolvimento 

sustentável da região. Todavia, enquanto Coletivo de Jovens do 

Sertão Alagoano os jovens rurais passaram uma boa temporada 

desarticulados.  

Nesse ano de 2013 retomaram a articulação com bastante pique. 

Primeiro com a realização do Encontrão de Agentes Culturais 

Jovens Rurais, realizado em fevereiro, reunindo os municípios de 

Ouro Branco, Tapera, Pão de Açúcar, Poço, Monteirópolis, 

Palestina e Delmiro Gouveia, com a participação de mais de 60 

jovens.

O Encontrão contou com a assessoria pedagógica de Koinonia e 

Equip e teve como objetivos: refletir sobre as temáticas meio 

ambiente e educação sexual, com foco nas doenças transmissíveis 

sexualmente; promover  a troca de experiência sobre as ações 

culturais realizadas na região sertaneja; e, construir indicativos para 

o Plano de Trabalho comum com juventude rural sertaneja.

A feira com a socialização das experiências das ações culturais 

realizadas em 2012 e as oficinas sobre educação ambiental e 

DST/AIDS foram os destaques do Encontrão, além dos momentos 

de diálogo e revelação de talentos. Ao final do Encontrão foram 

construídos indicativos para o Plano de Ação a ser realizado em 

2013, a saber: realização dos cursos municipais de agentes 

culturais; retomada das reuniões do Coletivo de Jovens Rurais do 

Sertão;  encontro de Planejamento do Coletivo; articulação com a 

juventude e movimentos sociais; oficinas de juventude envolvendo 

ex- cursistas, na Semana da Juventude; e,   participação da 

juventude nos territórios, STTR, e associações comunitárias.

A segunda grande tarefa dos jovens foi a realização da reunião do 

Coletivo em março, com a representação dos municípios presentes 

no Encontrão.  Na reunião foi construída uma agenda de trabalho 

que inicia com a atividade de Planejamento das ações do Coletivo 

de Jovens Rurais do Sertão, em abril.

Agentes culturais jovens rurais retomam articulação no sertão alagoano
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Ÿ  Juventude rural  se organiza para participar das 
mobilizações do Abril Vermelho organizadas em 
todo Brasil pelo MST;

Ÿ Projeto de extensão da Universidade Federal de 
Alagoas, das faculdades de Serviço Social, 
Filosofia e Comunicação aprovam proposta para 
realização do Curso de Agentes Culturais com 
jovens de bairros periféricos 
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Projeto jovem cidadão da FETAG é concluído com a certificação

Visite os blogs:

wwwmaisjuventudes.blogspot.com

A FETAG/AL conclui em março de 2013 o projeto de formação de juventude rural, iniciado em 2011, com a 
certificação de 624 jovens que fizeram parte do Projeto Jovem Cidadão.

Na solenidade de entrega dos certificados participaram  centenas de famílias de trabalhadores rurais de 
Alagoas, lideranças do movimento sindical rural, dirigentes da Federação  e representantes de órgãos 
públicos do Estado de Alagoas.

O Projeto Jovem Cidadão, executado pela Fetag-AL e patrocinado pela Petrobrás e pela Secretaria de Estado 
da Agricultura e do Desenvolvimento Agrário (Seagri), foi realizado no período de dois anos com uma carga 
horária de 140 horas e  capacitou filhos e filhas de agricultores rurais em políticas públicas para o homem e a 
mulher do campo, tais como Pronaf; PAA; PNAE; PNHR e PNCF.

O processo educativo realizado pela instituição merece destaque porque formou jovens política e 
tecnicamente, inclusive capacitando a juventude na elaborarem planos de negócios, dando a eles a 
oportunidade de mostrar a viabilidade da atividade rural. 

Na oportunidade, além da entrega de certificados aos 624 jovens – com idade de 18 a 29 anos – que 
participaram das capacitações, foi realizada a entrega dos planos de negócios para dez empreendimentos 
rurais.

“Agora, esperamos que este jovens devidamente capacitados, trabalhem nas suas comunidades, sindicatos, 
associações e cooperativas, organizando os agricultores e agricultoras e contribuindo para as comunidades 
rurais colocar em prática políticas públicas para melhorar a vida no campo. Uma ação desta ordem é muito 
gratificante para nós que fazemos o movimento sindical rural”, frisou Genivaldo Oliveira.

Fonte: site Fetag/al
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Foto: site Fetag/al



Conheça as principais ações do projeto juventude e justiça climática

Plano de trabalho para 2013
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AÇÕES  LOCAL PÚBLICO 
 
Curso de Agentes Culturais Jovens, 
com a temática “Juventudes, justiça 
climática e direito à cidade, em 03 
etapas. 

 
 Delmiro 

Gouveia 

30 jovens dos grupos 
articulados pelo MAC, 
Garagem Hip Rock, 
igrejas, Coppabacs,  
Projovem,  Capoeira 

Ações culturais realizadas pelos 
cursistas nos bairros periféricos, 
sobre direitos da juventude, cidade e 
justiça ambiental 

Delmiro 
Gouveia 

 
800  jovens  dos bairros 
periféricos 

 
Turmão educativo sobre temas de 
direitos, juventude, meio ambiente, 
cidade, raça e intolerância religiosa 

 
Salvador 

60 jovens de terreiros 

Oficinas produtivas com o grupo de 
capoeira  

Salvador 30 jovens de terreiros 

Oficinas produtivas com o grupo de 
percussão 

Salvador 30 jovens de terreiros 

 Projeto produtivo com grupos de 
artesanato e pintura  

Delmiro  
Gouveia 

30 jovens do MAC 

Campanha Agô – contra a 
intolerância religiosa 

Salvador Jovens 

 
Cineclub, com debates temáticos 
sobre Juventudes, justiça climática e 
direito à cidade. 

Paulo 
Afonso 

Jovens de grupos de 
danças, música, teatro e 
estudantes de escolas 
públicas. 

Oficinas com a participação dos 
convidados sobre temas de interesse 
da juventude 

Delmiro 
Gouveia 

Jovens da periferia e de 
comunidades rurais 

Roda de diálogo com tema justiça 
ambiental e discussão das diretrizes 
para convivência com o semiárido, 
educação e direitos da juventude 

Delmiro 
Gouveia e 
Paulo 
Afonso 

Jovens de periferia, 
comunidades rurais e 
estudantes. 

Incentivar os jovens a elaborar 
redações sobre temas como 
extermínio, meio ambiente, 
intolerância religiosa etc. e postar no 
blog 

Salvador 
Delmiro 
Salvador 

Jovens envolvidos nas 
atividades do projeto 

Encontrão de jovens do Projeto OD – 
Agentes culturais 

A definir Jovens cursistas  dos  
03 municípios 
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