INFORMATIVO
Informativo do Projeto Juventude Participa! Nº 01 - Abril-Junho/2009

OBJETIVOS

EDITORIAL
O projeto “Protagonismo juvenil e
desenvolvimento local: Jovens construindo e
exercendo cidadania” se insere e se articula
com as ações de formação/informação
desenvolvidas pelo Centro de Ação Cultural
CENTRAC, organização não governamental
que desenvolve ações de
formação/capacitação de sujeitos individuais
e coletivos para intervenção qualificada nos
espaços de formulação, execução,
monitoramento e controle de políticas
públicas.

 Sensibilizar os grupos de jovens para a
participação nos espaços de formulação e definição
de políticas públicas para juventude;
 Capacitar os grupos de jovens do meio popular
para o conhecimento dos direitos sociais e das
políticas públicas de juventude;
 Estimular as organizações de jovens do
município, para atuação em rede.
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ACOES






Nesta perspectiva o projeto objetiva difundir
a cultura da participação e controle social da
gestão pública entre os grupos de jovens do
meio popular em Campina Grande-PB.




Na primeira etapa participam jovens com
idade entre os 15 e os 29 anos, dos bairros
de Bodocongó, Malvinas, Nova Brasília,
Catingueira, Jardim Continental e
Ramadinha I e II.
Como um instrumento de comunicação, o
CENTRAC lança, o “Informativo Juventude
Participa!” Com o intuito de socializar
análises, artigos, entrevistas e notícias sobre
e para a juventude.
A nossa intenção é que a partir de agora
este instrumento passe a contar com a
participação e a colaboração da juventude
integrante do projeto com sugestões de
pautas e assuntos de seu interesse.



RESULTADOS ESPERADOS








JUVENTUDE PARTICIPA!
Um grupo de jovens do município de
Barra de São Miguel-PB procurou o projeto
interessados em participar e já está inserido
na proposta. Participe você também! Venha e
convide amigos/as! Informe-se pelo site:
www.centrac.org.br

Trabalho permanente de sensibilização para
inserção de jovens nos espaços de
formulação de políticas públicas;
Oficinas de sensibilização sobre a
importância da participação cidadã e da
vigilância contra a corrupção na gestão
pública;
Oficinas sobre gênero e saúde; etnia e
diversidade cultural; oportunidades no
mundo do trabalho;
Curso sobre orçamento público e controle
social - aspectos políticos e técnicos;
Gincana da Cidadania para elaboração de
propostas de Políticas da Juventude;
Feira da cidadania.




Jovens conhecendo os instrumentos para a
construção e o exercício da cidadania e com
noções básicas sobre mecanismos legais de
participação e controle cidadão;
Inclusão de políticas públicas formuladas por e
para jovens no orçamento público municipal;
Representantes de grupos de jovens participando
das Conferências de Políticas Públicas para
Juventude (Municipal, Estadual e Nacional);
Instituição do Conselho Municipal de Juventude;
Representantes de grupos de jovens envolvidos
no projeto como membros do Conselho Municipal
de Juventude;
Visibilidade das organizações juvenis perante
outros segmentos;
Instituição de um Fórum de Juventude capaz de
articular-se com outras redes municipais,
estaduais e regionais para intervenção nos
espaços de construção de políticas públicas.
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PARTICIPACAO
DA JUVENTUDE
Entre os diversos problemas e questões desafiam as políticas
de desenvolvimento social no Brasil, seguramente uma das
mais importantes é a da juventude. Afinal, embora vivam sob a
promessa de auto-realização futura pela participação na vida
adulta, os jovens herdam da sociedade um conjunto de
instituições e processos que delimitam seu espaço social e
suas trajetórias.
A política no Brasil em determinados momentos históricos
esteve muito ligada à juventude, principalmente através do
movimento estudantil, que com muita luta ajudou a mudar o
cenário político de sua contemporaneidade, como por
exemplo, o do regime militar. Entretanto nos anos recentes
observa-se uma falta de engajamento de um percentual
significativo de jovens e com certeza o cenário político atual
contribui para isto. Os altos índices de corrupção, uso indevido
dos recursos públicos, descaracterização e desmantelamento
dos partidos políticos, bem como das ideologias de esquerda
são fatores que contribuem para esse processo de
afastamento de parte do segmento juvenil da vida política do
país.
No que tange a formulação de políticas públicas específicas
para esse segmento, até a década de 90, pode-se dizer que a
preocupação dos atores políticos não saía do plano da atenção
aos “problemas sociais” relacionados aos jovens, não
resultando numa tentativa de realizar um entendimento mais
aprofundado deste setor, nem na formulação de políticas
específicas.

ACONTECEU...
...No dia 18 de abril, a oficina de planejamento do “Juventude
Participa!”. A atividade teve como objetivo montar uma agenda
com a participação dos jovens que levasse em consideração
sua disponibilidade, prioridades e interesses para o
desenvolvimento das atividades em cada comunidade. Na
oficina estiveram presentes cerca de 60 representantes dos
jovens que participarão do projeto. A programação foi aberta
com uma roda de capoeira do Grupo do Bairro de Nova
Brasília em Campina Grande e em seguida houve a
apresentação do projeto por parte das educadoras do
CENTRAC, Ana Patrícia Sampaio e Sonia Marinho,
responsáveis pelo Projeto.
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POLITICA
NACIONAL
DE JUVENTUDE
O reconhecimento dos jovens como “sujeitos
de direitos” foi um avanço fundamental para
superar a visão antes predominante nas ações
governamentais, o que resultou na
formulação da Política Nacional de Juventude.
Foram criadas novas estruturas institucionais
com responsabilidades específicas sobre o
tema, como a Secretaria Nacional de
Juventude - SNJ que é responsável por
articular os programas e projetos, em âmbito
federal, destinados aos jovens na faixa etária
entre 15 e 29 anos; fomentar a elaboração de
políticas públicas para o segmento juvenil
municipal, estadual e federal; interagir com os
poderes Judiciário e Legislativo na construção
de políticas amplas; e promover espaços para
que a juventude participe da construção
dessas políticas.
Esta política nacional de juventude está só
começando nos três níveis de governo. É
importante reconhecer que principalmente na
instância estadual e municipal há muitas
dificuldades quanto a sua consolidação. A
própria juventude, em sua maioria,
desconhece a existência de alguns programas
elaborados por setores públicos e privados
voltados para este segmento.
Para que isto ocorra, é necessário que a
juventude se mobilize, se qualifique e invista
na participação ativa e permanente no
processo orçamentário municipal e/ou
estadual, partindo para formulação e
proposição de políticas públicas que ofereçam
educação, lazer, cultura, saúde, trabalho e
renda.
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