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Gt Direitos Humanos
Presentes:
PJ – Comunidade Cidadã – Elisangela Duarte
JPT- ONG Alvorosso – Rafael de Paula
JPT- ONG Alvorosso – Tiago Soares
PJ- MSS- CEB- José Nildo
PJ – Comunidade Cidadã – Magno Duarte
Soc. São Martinho – Aguinaldo
JPT - ONG Alvorosso – Érika Gomes
ONG Sonhar Acordado – Marcella M.
USP - Eduardo César

Diagnóstico da realidade:


Abordagem policial;



Violência contra a mulher;



Sexualidade na adolescência;



Discriminação racial e outras;



Promoção de Política de igualdade e gênero.

DESAFIOS
●

Política de segurança publica que valorize os direitos humanos

●

Implementação de leis de combate as desigualdades sociais.

●

Políticas públicas que defendam o ECA.

PROPOSTAS
1- Garantir formação permanente para funcionários públicos e terceirizados para garantir a
abordagem que respeite os direitos humanos e que essa formação seja planejada e realizada
em parceria com os movimentos que defendem atuam em defesa dos direitos da juventude.
2- Implementação efetiva da lei 10.693/2003 em todo o sistema escolar brasileiro, com punição
na liberação de recursos federais (como no SUS) para Estados e Municípios que
descumprirem a lei.
3- Efetivação do ECA e reafirmar a não redução da maioridade penal.
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GT Trabalho e Renda
Presentes:
GPP – USP – Rafael L.
Força Sindical – Fernando H.
Força Sindical – Fábio Oliveira
Força Sindical – Carolina Gonçalves
Obra Kolping do Brasil – Wagner Carneiro
Gestão de Políticas Publicas – Mara
IPJ - Dalmo Coelho
PJ – Luis Alencar
Espaço da Juventude – Isaias Joaquim
Espaço da Juventude – Fabio A.

DESAFIOS
●

Problema da lei do aprendiz (de 14 a 24 anos de idade) acaba sendo muitas vezes, na
prática, mão de obra barata.

●

Jornada de trabalho extensa;

●

Políticas de manutenção e sustentação de pequenas empresas.

●

Fiscalização do trabalho nas empresas evitando exploração.

PROPOSTAS
4- Fiscalização com enfoque no combate ao trabalho escravo e precarização das condições de
trabalho;
5- Capacitação profissional para a juventude encarcerada;
6- Formação profissional e para cidadania nas escolas e espaços públicos;
7- Melhoria e aplicação da lei do aprendiz;
8- Redução da jornada de trabalho de 44 por 40 horas sem corte de pessoal e sem redução de
salário;
9- Abertura de vagas em universidades públicas e ETES-ETEC, para qualificação profissional e
melhoria de qualidade de ensino e políticas de cotas mais abrangentes para estudantes de
baixa renda.
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GT Participacao e acesso a Cidade
Presentes:
Pastoral da Juventude – Alexandre Piero
Pastoral da Juventude – Vanessa Correia
USP – Leonardo Campos
USP – Guilherme Gonçalves
PMSP Coord. da Juventude – Milton de Freitas
PJ – Jair Pires
USP – Gabriela Leão
PJ – Gilson Vieira

DESAFIOS

●

Difusão da informação a respeito dos espaços e funcionamento dos canais de participação.

●

Condições (de ordem material e de incentivo de liberação das atividades profissionais e
acadêmicas) para atuação efetiva nos conselhos e outros espaços de participação.

●

Violências: física, de exclusão, simbólica, de criminalização, de intolerância e invisibilidade, e
material, de negação de direitos básicos (sociais).

PROPOSTAS
10-Criar programas que ofereçam formação por meio de parceria entre sociedade civil e governo
a respeito do funcionamento dos canais de participação e as formas de intervenções. Além
disso, prestar apoio e fortalecimento a organizações juvenis existentes e incentivar o
surgimento de outras por meio de elaboração de cartilhas e assessorias técnicas.
11-Garantir a participação de jovens na formulação, implementação e avaliação de todas as
políticas públicas destinados a eles/as. Submeter todas as propostas de PPJ para consulta,
estudo e parecer dos conselhos de juventude.
12-Redução na tarifação dos transportes aos finais de semana para jovens, garantindo a
mobilidade e o acesso à cidade e aos bens e eventos culturais.
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GT Meio Ambiente
Presentes:
Coletivo Jovem de Meio Ambiente - Mariana Orlow
Coletivo Jovem de Meio Ambiente - João Roberto
Cursinho Comunitário Pimentas – Lígia G.
Coletivo Jovem de Meio Ambiente – Renata Trindade
Vereador Carlos Bezerra Jr. – Sinval Filho
Coletivo Jovem de Meio Ambiente – Patrícia Cucio
Assembléia Legislativa - Silvia Federicci

DESAFIOS
●

Educação Ambiental;

●

Centro de formação em educação ambiental nas subprefeituras;

●

Transdisciplinaridade;

●

Obrigatoriedade para os professores reciclarem suas aulas;

●

Poluição diversa, caso específico dos transportes;

●

Coleta seletiva como solução dos problemas dos resíduos sólidos embasada na economia
solidária;

●

Questão da água;

●

Ocupação dos mananciais;

●

Criar espaços de discussão que os jovens se apropriem e discutam políticas públicas;

●

Criar fóruns dentro das subprefeituras que promovam encontros e trocas de informação ligada
a questão da juventude e meio ambiente;

●

Fóruns periódicos;

●

Transportes com foco na bicicleta.

PROPOSTAS
13-Criação de espaços de diálogos por parte do poder público para discutir as questões
ambientais com todos os agentes da sociedade civil (ONG, empresas, etc), com periodicidade
mínima de um ano nas esferas das regiões, municípios, estados e união assegurando o
protagonismo juvenil com direito a voz e voto na preparação e execução desses espaços.
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14-Garantir a participação com direito a voz e voto, de jovens da sociedade civil nos
espaços e processos de decisão das políticas de meio ambiente e recursos
hídricos, como conselhos, comitês e órgãos de fiscalização, proposição e gestão
em âmbito municipal, estadual e federal.
15- Ampliar programas educacionais por jovens para jovem como:
a) Criação de fundos coordenados pelo Ministério Público (ministérios, secretarias,
coordenadorias e etc) para programas ambientais de jovens para jovens;
b) Incentivo financeiro, humano, educacional, tecnológico e etc, cedido pelas esferas
(municipal, estadual e federal);
c) Criar material lúdico, didático e informativo sobre a legislação ambiental a ser distribuído
pelos órgãos ambientais, sendo ele desenvolvido pelo poder público municipal, estadual e
nacional em parceria com os programas educacionais feitos de jovem para jovem.
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GT Educacao e Cultura
Presentes:
IPJ - Marcos Dantas
CAHS – Ricardo P.
Pastoral da Juventude – Felix Fernando
JPT – Rogério C.
JPT – Vagner Pereira
Estudante – Andrey Pereira
PJ – Fernanda B.
Mov. Kolping- Camila Monteiro
Mov. Kolping – João Tomaz
Comunidade Cidadã – Flavio Munhoz
PJ e Educafro – Celso Francisco
Avorosso – Ana Carolina

DESAFIOS
●

Dificuldade das jovens mães em conciliar trabalho e estudo, sem abrir mão da convivência
com os filhos.

●

Limitações do ProUni que, se por um lado incluiu milhares de jovens no ensino superior, por
outro lado, promoveu esta inclusão em universidades particulares de qualidade inferior e
mantém os jovens carentes fora das Universidades Públicas de melhor qualidade,
perpetuando a desigualdade social.

●

Limitações dos Pontos de Cultura, que estão reduzindo a cultura à Inclusão Digital.

●

Dificuldade dos jovens em conciliar estudo e trabalho.

●

Dificuldade de acesso dos/as jovens, principalmente os/as mais pobres, às vagas existentes
em cursos técnicos profissionalizantes, Universidades e mesmo ao mercado de trabalho,
devido à concentração destas vagas nas regiões centrais da cidade. Estas dificuldades são
agravadas pela deficiência do sistema público de transporte.

●

Dificuldade de acesso dos/as jovens, principalmente os/as mais pobres, aos equipamentos
culturais (cinemas, teatros, etc.), devido à concentração destes equipamentos na região
central da cidade e/ou ao custo de participação.

●

Dificuldade dos/as jovens em dar prosseguimento ao estudo após o fim do Ensino Médio.

●

Dificuldade dos/as jovens para ingressar no mercado de trabalho, principalmente com apenas
o Ensino Médio.

●

Precariedade da formação Humana e para a Cidadania no Ensino Médio
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PROPOSTAS
a) Educação
16-Criação de uma Universidade Pública Municipal, com campi nas quatro zonas da cidade, com
cursos

voltados

ao

potencial

econômico

das

regiões

e

com

vagas

reservadas

preferencialmente para estudantes da rede pública de ensino.
17-Criação de um programa de apoio às mães jovens, para permitir a continuidade dos estudos.
Este programa deve incluir creches com horário ampliado, apoio financeiro, psicológico e
educacional.
18-Ensino Médio em horário integral, com melhor formação humana, para a cidadania e
profissionalização e com a possibilidade de fornecer bolsa-auxílio aos estudantes para
permitir sua permanência na escola sem necessidade de ingresso precoce no mercado de
trabalho. (exemplo do CEFAM)
b) Cultura
19-Descentralização dos Centros de Cultura de Juventude, respeitando a diversidade das
juventudes.
20-Criação de Salas de Cultura nas escolas, com a participação dos Grêmios Estudantis na
promoção de atividades culturais.
21-Qualificar os professores de Educação Artística para que trabalhem as várias formas de
cultura e valorizem a cultura brasileira e regional.
c) Outras Propostas
22. Reserva de vagas para alunos de baixa renda nas Universidades Públicas
23. Ampliação dos CEU’s
24. Estudo de Música e Artes no currículo do Ensino Fundamental
25. Concessão de Passe Livre para jovens de baixa renda no sistema de transportes
26. Abrir espaço para inclusão de portadores de necessidades especiais na Escola Pública e
preparação dos professores para trabalhar com estes jovens.
Sistematização:
Comunidade Cidadã – Fernanda
Pastoral da Juventude – Alex e Vanessa

