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Acontecerá nos dias 29 e 30 de abril 
o 3º Festival Cultural de Jovens Ru-
rais, em Petrolândia (PE). O Festival 
é promovido pelo Pólo Sindical das 
Trabalhadoras e  dos Trabalhadores 
Rurais do Submédio São Francisco 
PE/BA e faz parte das ações reali-
zadas pela Fetape (Federação de 
Trabalhadores da Agricultura do 
Estado de Pernambuco). A ação é 
apoiada por KOINONIA.
A expectativa é de participação de 
250 jovens rurais dos Sindicatos 
de Trabalhadoras e Trabalhadores 
Rurais (STTR´s) dos municípios 
de Itacuruba, Orocó, Manari, Flo-
resta, Carnaubeira e Petrolândia, 
em Pernambuco; e Chorrochó, 
Macururé, Paulo Afonso e Rode-

las, na Bahia. 
O Festival con-
tará ainda com 
a participação 
de jovens rurais 
dos municípios 
vizinhos a Ala-
goas como ob-
servadores.
Durante o festival acontecerão 
quatro oficinas com os temas: 
políticas públicas, sexualidade, 
sindicalismo rural e educação no 
campo. Competições esportivas 
como salto à distância, corrida de 
100m, sinuca, futebol de campo e 
de salão e apresentações culturais 
dos municípios também fazem 
parte da programação.

3º Festival Cultural de Jovens Rurais

Fala, Galera! Aí vem a Con-
ferência Nacional de Políti-
cas Públicas para a Juventude 
(CNPPJ). Como a gente sabe, 
ela ocorre em Brasília, de 27 
a 29 de abril. Nesta edição 
estamos circulando várias in-
formações sobre conferências 
livres que aconteceram nos 
estados. Pedimos a todas as 
companheiras e companheiros 
da região rural do Baixo do 
Submédio São Francisco que 
tenham atenção à participação 
de Thiago Santos, de São José 
da Tapera (AL) e Jerson Sou-
za, Abaré (BA), que são de-
legados nacionais nessa con-
ferência, por seus respectivos 
estados. Convidamos a todas e 
todos os delegados rurais que 
deixem suas impressões sobre 
a CNPPJ no Blog Palavra de 
Jovem Rural. No próximo nú-
mero daremos notícias sobre o 
início do curso de formação de 
agentes culturais jovens rurais, 
em Alagoas, na Coppabacs, 
que tem 40 participantes nes-
te ano. Vocês também tem um 
artigo que conta a história do 
surgimento da Rede Ecumêni-
ca de Juventude em favor dos 
Direitos Juvenis. Boa leitura!

Fonte: Pólo Sindical das Trabalhadoras e Trabalhadores Rurais 
do Submédio São Francisco PE/BA.
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PJRartigo

No dia 1° de dezembro de 2007 
mais de cem jovens ligados a mo-
vimentos sociais, organizações 
não governamentais, igrejas e 
quilombolas se reuniram no Rio 
de Janeiro para a Jornada Ecumê-
nica da Juventude do Rio de Ja-
neiro. Este encontro foi o primei-
ro passo dado para a criação da 
Rede Ecumênica pela Promoção 
dos Direitos Juvenis.
Esta Rede Nacional pretende reu-
nir jovens representantes de dife-
rentes localidades, movimentos, 
religiões e entidades, tendo em 
vista que essa parcela da popula-
ção sofre inúmeras violações de 
direitos. Especialmente a juven-
tude das periferias rurais e urba-
nas, formada principalmente por 
afrodescendentes. A articulação 
para a formação dessa rede é uma 
iniciativa do Fórum Ecumênico 
Brasil (FE Brasil)  - composto 
por igrejas, conselhos de igrejas 
e organizações ecumênicas, entre 
elas KOINONIA - que busca for-
talecer o campo ecumênico, pro-
movendo ações que favorecem o 
diálogo inter-religioso, a justiça e 
paz. O Fórum elaborou o projeto 
de articulação da Rede Nacional 
Ecumênica pela Promoção dos 
Direitos Juvenis, por reconhecer 
a necessidade de promoção de 
políticas públicas para a juventu-
de pelo estado brasileiro. Porém, 
na prática essas políticas ainda 
são incipientes ou desconhecidas 
pelos que seriam os seus maiores 
beneficiados.

Criando laços: redes regionais
A consolidação da Rede Ecumê-
nica pela Promoção dos Direitos 
Juvenis está sendo constituída 

Uma rede pelos direitos da juventude
Manoela Vianna* 

através de jornadas ecumênicas 
regionais de juventudes, com as 
consultas para a criação de redes 
regionais, reuniões das comissões 
regionais; e jornadas nacional, e 
latinoamericana e caribenha.
O primeiro movimento aconteceu 
na Jornada Ecumênica da Juventu-
de do Rio. Em Salvador (BA) acon-
teceu a Jornada Ecumênica da Ju-
ventude do Nordeste, realizada de 7 
a 9 de dezembro. O evento reuniu 
80 jovens de Alagoas, Bahia, Per-
nambuco e Rio Grande do Norte; 
de Sindicatos, Terreiros de Can-
domblé e Igrejas. Foram três dias, 
de intensos trabalhos de grupo que 
resultaram em reflexões sobre as 
violações de direitos das juventudes 
e os caminhos para superá-las.
Na ocasião foi criada a Rede Ecu-
mênica da Juventude do Nordeste 
pela Promoção dos Direitos Juve-
nis. Para os participantes, os pro-
blemas das juventudes em suas 
localidades precisam ser sociali-
zados e a rede pode possibilitar a 
representatividade de grupos de 
jovens como os dos Terreiros de 
Candomblé.
As duas jornadas regionais foram 
qualificadas como Conferências 
Livres da Juventude e os seus re-
latórios foram enviados para a Se-
cretaria Nacional de Juventude.
A Coordenação regional do Nor-
deste, formada por sete pessoas, se 
encontrou na comunidade de Per-
nambués, em Salvador, e decidiu 
que as ênfases da rede no nordeste 
em 2008 serão: educação e cultu-
ra; saúde; transporte e motivação e 
ação política da juventude.  
Além disso, Maria de Jesus, co-
nhecida como Mary, foi escolhida 
como facilitadora regional da Rede 

*Manoela Vianna, assistente de comunicação de KOINONIA

do Nordeste. Maria que é repre-
sentante do Sindicato de Traba-
lhadoras e Trabalhadores Rurais 
de Santa Maria da Boa Vista será 
uma das responsáveis pela articu-
lação e consolidação da rede re-
gional e nacional.
Também a reunião da coordena-
ção regional do sudeste, realizada 
no Rio, em 29 de março, elegeu 
suas ênfases para 2008: Participa-
ção política; formação em políti-
cas públicas e educação em par-
cerias. A Coordenação da rede, 
formada por 15 jovens, elegeu 
como facilitadora regional Cíntia 
Maria da Silva, representante do 
Profec (Programa de Formação e 
Educação Comunitária).  

Próximos passos
Segundo Daniel Evangelista, o 
facilitador nacional, o caminho 
para a consolidação de uma Rede 
Nacional Ecumênica pela Promo-
ção dos Direitos Juvenis ainda é 
longo, mas as redes regionais já 
dão frutos. É importante destacar 
que o que se pretende não é criar 
mais uma rede com novas insti-
tuições ou novas atribuições, mas 
reunir entidades já existentes em 
uma rede ecumênica que estabe-
leça ênfases de atuação, em con-
sonância com os objetivos e ações 
de seus participantes. 
As discussões sobre violações de 
direitos das juventudes são ricas 
e promissoras. A identificação das 
ênfases de trabalho demonstra a 
capacidade da rede de identificar 
demandas de maior interesse para 
os jovens. Os encontros também 
provocaram um grande intercâm-
bio de experiências de vida, cul-
tura e religiosidade. 
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Iniciamos nossa participação na 
Conferência Estadual de Polí-
ticas Públicas de Juventude de 
Alagoas com a realização das 
Conferências Livres de caráter 
eletivo nos municípios de São 
José da Tapera (5 de março), 
Ouro branco, Pão de Açúcar 
(7 de março), Palestina, Inhapi 
e em municípios do agreste do 
estado. As Conferências Livres 
foram realizadas entre os dias 
28 de fevereiro e 10 de mar-
ço. Esse processo culminou na 
Conferência Estadual de Polí-
ticas Públicas de Juventude em 
Alagoas, realizada no município 
de Maceió, nos dias 29 e 30 do 
mês de março.
A Conferência Estadual foi aber-
ta, com o credenciamento dos 
participantes. Em seguida teve 
início a apresentação de palestras 
de líderes da política juvenil com 
a presença de representantes do 
Conselho Nacional de Juventude 
(Conjuve), Secretaria Nacional 
de Juventude, Instituto do Meio 
Ambiente de Alagoas (IMA), 
Superintendência Estadual de 
juventude, entre outros.
Após o almoço, os participantes 
foram divididos em grupos de 
trabalho. Buscamos incluir nos-
sos 27 delegados jovens da área 
rural nas discussões que tivessem 
mais haver com nossas bandei-
ras de lutas: Educação, Trabalho 
e Participação Política.

A programação do segundo dia 
incluía a eleição dos delegados 
de Alagoas para a Conferência 
Nacional de Juventude. Reuni-
mos os jovens rurais para pen-
sarmos estratégias políticas para 
a eleição dos nossos delegados. 
Priorizamos os nossos dois no-
mes e negociamos o terceiro 
voto. Logo mais à tarde nos ar-
ticulamos e formamos uma ban-
cada de 120 participantes, para 
assim termos maior possibilida-
de de eleger nossos delegados. 
Tivemos no fim da tarde a leitu-
ra e aprovação das propostas e 
leituras de moções encaminha-
das pelos movimentos juvenis. 
Em seguida veio o momento 
de votação e encerramento do 
evento. Conseguimos eleger os 
nossos dois candidatos, Thiago 
Santos e Andréia, como delega-
dos na Conferência Nacional de 
políticas públicas de juventude 
e defender nossas bandeiras de 
jovens rurais.
Agradecemos a todos os jovens 
que participaram deste momento 
importantíssimo para a história 
da juventude, em especial aos jo-
vens rurais; os que não mediram 
esforços para defender os direitos 
juvenis enquanto jovens rurais, 
mostrando a responsabilidade de 
organização e companheirismo 
da juventude que em fraternidade 
luta por seus direitos e promoção 
da paz.Valeu, galera!

*Coordenador da comissão de jovens do Sindicato de Trabalhadoras e Trabalhadores de São José da Tapera, membro da Comissão 
Estadual de Jovens Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Alagoas, Coordenação do Coletivo de Jovens do Sertão de Alagoas e 

membro da Coordenação da Rede Ecumênica de Juventude do Nordeste.

ConFeRênCias das JUventUdes

Conferência estadual de Políticas Públicas de 
Juventude em aL

Por Thiago Santos Gomes*

3 º encontro estadual de 
Jovens Rurais

O encontro reuniu 38 jovens ru-
rais de todo o estado do Rio de 
Janeiro para debates sobre Di-
reitos Juvenis e Participação Ci-
dadã dos Jovens Rurais. Os três 
dias do encontro favoreceram 
o reconhecimento de situações 
similares em diferentes municí-
pios, constatando que violações 
de direitos são vividas por inú-
meros jovens rurais em todo o 
estado.
A expectativa era identificar e 
favorecer a criação de laços, 
pois é fundamental na luta pela 
afirmação de direitos reconhe-
cer que não se está só. E isso foi 
alcançado com o empenho dos 
participantes em socializar em 
seus municípios os aprendiza-
dos e discussões realizadas em 
plenário, como: a educação vol-
tada para o campo, a valorização 
do trabalhador e da trabalhadora 
rural, e do sindicato como espaço 
de construção de democracia e 
participação política. Estiveram 
presentes no encontro Manoel 
Oscar Jotta Barboza, presiden-
te da Fetag-RJ, Marcos André 
Ravizinni Lima, educador e re-
presentante do Senar (Serviço 
Nacional de Aprendizagem Ru-
ral) e os assessores da Fetag-RJ 
Cristóvão Spalla e Célia Muniz.

Fonte: KOINONIA

Encontro realizado em Araruama (RJ)
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Conferência Livre da 
Juventude Rural - RJ

Aconteceu no dia 29 de março 
a Conferência Livre da Juven-
tude Rural na Fetag-RJ (Fede-
ração dos Trabalhadores Rurais 
da Agricultura do Estado do Rio 
de Janeiro). A conferência reu-
niu 16 jovens rurais do estado 
do Rio de Janeiro.
A conferência teve como tema 
a participação política e tirou 
como principais bandeiras a 
participação nos Conselhos 
Municipais de Reforma Agrá-
ria e Meio Ambiente com 50% 
de jovens rurais e a criação de 
secretarias municipais de juven-
tude e conselhos municipais de 
juventude, com 100% de parti-
cipação de jovens.

Fonte: Fetag-RJ

Jovens sertanejos 
nordestinos na Conferência 

nacional Juventude
Os jovens Jerson José de Souza, 
de Curaçá (BA) e Thiago Santos 
Gomes, de São José de Tapera 
(AL) foram eleitos delegados 
para a Conferência Nacional de 
Políticas Públicas para a Juven-
tude, a ser realizada de 27 a 30 
de abril, em Brasília. Jerson é jo-
vem rural e participou do Curso 
de Formação de Monitores pro-
movido por KOINONIA e Pólo 
Sindical em 2007. Thiago é mo-
nitor do Curso de Agentes Cultu-
rais, promovido por KOINONIA 
e Coppabacs em Alagoas.

Fonte: KOINONIA

As Conferências Livres tiveram autonomia para sistematizar propostas para que 
fossem enviadas e assim compor um documento-base que será debatido na Con-
ferência Nacional, que será realizada de 27 a 30 de abril em Brasília. As Confe-
rências foram promovidas por grupos e associações para debaterem a temáti-
ca do jovem e as políticas públicas de juventude. Elas não foram processos que 
competeriam ou concorreriam com as etapas municipais e estaduais, muito pelo 
contrário, elas ampliaram e estimularam a participação de novos atores em todo o 
processo da Conferência Nacional. Os prazos para a realização dessas conferên-
cias encerraram no dia 30 de março de 2008. 

Conferência da Juventude 
de itacuruba - Pe

A Conferência no município de 
Itacuruba aconteceu no mês de 
fevereiro com a presença de 30 
jovens. O tema foi a “Juventude, 
Democracia e Participação, le-
vante a sua Bandeira”. A Confe-
rência foi realizada pelos grupos 
Sentinela e Atitude, com o apoio 
da Prefeitura de Itacuruba.

Fonte: Weidja, jovem rural do município de Itacuruba (PE

eRRata PJR

Conferências sobre 
políticas públicas

A Conferência da Juventude do 
Território de Itaparica aconteceu 
no dia 1º de março no município 
de Cipó (BA) e não em Paulo 
Afonso (BA), como informamos 
no encarte de n° 11. A Conferên-
cia de Juventude da Bahia reuniu 
os Territórios Nordeste II e Itapa-
rica como uma etapa preparató-
ria para Conferência Estadual da 
Bahia e para a 1ª Conferência Na-
cional de Políticas Públicas para 
a Juventude, com o tema “Levan-
te Sua bandeira”, que acontecerá 
em abril de 2008.

ii Fórum social da 
Juventude

De 18 a 21 de abril em Florianópo-
lis (SC), acontecerá o II Fórum So-
cial da Juventude. Participarão do 
encontro jovens de organizações 
sociais e comunitárias que troca-
rão experiências, debaterão polí-
ticas públicas e organizarão ações 
de integração cultural e planetária.
Os debates terão três eixos: Edu-
cação e Cidadania: educação de-
mocrática para jovens, estudantes 
e sociedade; Integração Cultural 
Planetária para integração - cultural 
do Mercosul e todo Planeta; e Meio 
ambiente e mudanças globais, para 
debater sobre o acesso universal e 
sustentável de bens comuns da na-
tureza e da humanidade.

Mais informações: www.forumsocialdajuventude.com.br.
Fonte: Adital

Conferência LIvre realizada em Nite-
rói (RJ)
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