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N

ós, juventudes da zona rural, urbana e de comunidades tradicionais da
Bahia; jovens do campo e do sertão; agricultores/as e estudantes; apreapre
sentamos essa carta a toda a sociedade, com o objetivo de contribuir com o
debate eleitoral e buscar dos candidatos e candidatas o compromisso com a
defesa e implementação de políticas públicas que garantam os direitos
previstos pelo Estatuto da Juventude (Lei 12.852/2013).
A elaboração desse documento foi construída por jovens que integram
os Territórios de Identidade da Bacia do Jacuípe (Riachão do Jacuípe e
Nova Fátima), do Sertão do São Francisco (Remanso, Campo Alegre de
Lourdes, Casa Nova e Pilão Arcado) e Sisal (Araci, Cansanção, Conceição
do Coité, Ichu, Itiúba, Monte Santo, Retirolândia, Riachão do Jacuípe,
Santaluz e Serrinha).
Essa articulação revela a força das juventudes que se organizam para
incidir no debate político e estimular outros jovens a participarem
ativamente das decisões que impactam o presente e o futuro dos
municípios. Também é um chamado para que os representantes políticos
olhem para as juventudes com mais comprometimento.
Defendemos que nossos futuros representantes políticos eleitos
priorizem programas e políticas públicas com foco na Educação, Saúde e
Trabalho e Geração de Renda. Sem abrir mão de questões como a garantia de
Participação da juventude no debate político; a Permanência e Mobilidade
no Campo; a discussão sobre Gênero; e ações na área da Cultura.
Entendemos que o período eleitoral é um momento importante para
pensarmos em soluções que garantam os direitos e ofereçam perspectivas e
oportunidades sociais e econômicas para as juventudes. Esse debate é
fundamental para reverter todos os problemas que resultam no crescente
êxodo rural e falta de pertencimento do jovem com seu território.
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Por isso, defendemos um modelo de Educação Contextualizada, que
valorize a cultura local, fomente as potencialidades de cada território e
contribua com a construção de identidade da população. Também
destacamos a necessidade de executar políticas de Saúde voltadas aos
jovens, sobretudo para evitar a gravidez precoce; o contágio de
infecções e doenças sexualmente transmissíveis; e o cuidado com a
saúde mental das juventudes.
Políticas públicas aplicadas nesses eixos são oportunidades de geração
de trabalho e renda para as famílias. Investir nas pessoas, na cultura local e
na produção agrícola é potencializar o que cada território tem de melhor para
garantir autonomia financeira, mantendo as identidades e ancestralidades
presentes nesses locais.
Todas essas reflexões e propostas foram construídas coletivamente por
nós ao longo de todo o ano, a partir das oficinas realizadas pelo Consórcio
das Juventudes da Bahia. Criado em 2019, a iniciativa tem o apoio da Terre
des Hommes Suisse no Brasil (TdH) e reúne o Movimento de Organização
Comunitária (MOC), a Escola Família Agrícola do Sertão (EFASE) e o Serviço
de Assessoria a Organizações Populares Rurais (SASOP).
O Consórcio das Juventudes busca contribuir com o fortalecimento da
participação social e incidência política das crianças, adolescentes e jovens
que residem em comunidades rurais do semiárido baiano.
Desejamos, a partir da divulgação dessa carta, firmar compromisso com
os/as nossos/as futuros/as representantes nas Câmaras Municipais e nas
Prefeituras da Bahia para que atendam às propostas apresentadas.
Reafirmamos a importância de que os candidatos e candidatas assumam
esse compromisso com as juventudes baianas.
Bahia, outubro de 2020.
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PROPOSTAS
Nós, juventudes da zona rural, urbana e de comunidades tradicionais da
Bahia; jovens do campo e do sertão; agricultores/as e estudantes; apresenapresen
tamos essa carta a toda a sociedade, com o objetivo de contribuir com o
debate eleitoral e buscar dos candidatos e candidatas o compromisso com a
defesa e implementação de políticas públicas que garantam os direitos
previstos pelo Estatuto da Juventude (Lei 12.852/2013).
A elaboração desse documento foi construída por jovens que inteinte
gram os Territórios de Identidade da Bacia do Jacuípe (Riachão do JacuíJacuí
pe e Nova Fátima), do Sertão do São Francisco (Remanso, Campo Alegre
de Lourdes, Casa Nova e Pilão Arcado) e Sisal (Araci, Cansanção, ConceiConceição do Coité, Ichu, Itiúba, Monte Santo, Retirolândia, Riachão do JacuíJacuí
pe, Santaluz e Serrinha).
Trazemos propostas para que o poder público atenda às demandas
da população jovem, a partir das realidades existentes em cada território
baiano e compreendendo que a garantia desses direitos beneficia todos
os cidadãos e cidadãs do nosso estado.
Assim, propomos:

EDUCAÇÃO

Um modelo de Educação que não considera as realidades locais cria
no jovem uma falta de pertencimento com o território e diminui as possipossi
bilidades de geração de renda. Isso resulta na perda da cultura regional
e leva o jovem ao êxodo, vulnerável a trabalhar sob condições precárias
e inseguras. Por isso, defendemos um modelo de Educação ContextualiContextuali
zada que incentive a permanência dos jovens no campo, fortalecendo a
agricultura familiar e contribuindo para o seu desenvolvimento pessoal,
cultural, social e econômico.
PROPOSTA 1:
1: Disponibilizar técnicos e capacitar professores das
escolas convencionais em Educação Contextualizada;
PROPOSTA 2: Ampliar as oportunidades de ensino nas escolas municimunicipais, com apoio às instituições que promovem a Educação Contextualizada;
PROPOSTA 3: Considerar o modelo de Escolas Agrícolas, com inciinci
dência no currículo das escolas convencionais;
PROPOSTA 4: Garantir transporte público para mobilidade dos/as
estudantes;
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SAÚDE

TRABALHO
E GERAÇÃO
DE RENDA

As políticas públicas na área da Saúde devem considerar as caractecaracte
rísticas específicas da população jovem para desenvolver ações que
reduzam a gravidez na adolescência; previnam as infecções sexualmensexualmen
te transmissíveis; garantam o acompanhamento para pacientes com
depressão e ansiedade; e tratamento para as doenças causadas pela
obesidade e pela exposição ao uso de agrotóxicos.
PROPOSTA 5: Promover espaços de discussão nos postos de Saúde,
abordando temas como “masculinidades e saúde”, “saúde sexual e reprodureprodu
tiva, com foco na gravidez”, “saúde mental de adolescentes e jovens”;
PROPOSTA 6: Garantir profissionais de Saúde capacitados para os
atendimentos relacionado à saúde mental dos jovens;
PROPOSTA 7: Propor políticas públicas e programas voltadas à
garantia de atendimento mais efetivo para a saúde mental dos jovens;
PROPOSTA 8: Reativação dos postos de Saúde e facilitação de
acesso aos serviços de Saúde;
PROPOSTA 9: Contratação dos servidores concursados e efetivação
dos profissionais capacitados;
PROPOSTA 10: Promover segurança alimentar e nutricional;
O trabalho e geração de renda são fundamentais para movimentar a
economia dos municípios, garantindo a autonomia e emancipação da
população jovem. A falta de oportunidades resulta no êxodo para outras
cidades e consequente desenraizamento com o território, além de concon
duzir uma parcela da juventude a práticas ilícitas para manter o sustento
da família.
PROPOSTA 11: Implantação do programa “Primeiro Emprego”, para
que o/a jovem possa permanecer no campo após concluir os estudos;
PROPOSTA 12: Oferecer cursos e capacitações para que os/as agriagri
cultores/as evitem a degradação do solo e consigam aumentar sua
produção e geração de renda, além de garantir assistência técnica conticonti
nuada às famílias;
PROPOSTA 13: Favorecer a comercialização e escoamento dos
alimentos produzidos pelos/as jovens agricultores/as;
PROPOSTA 14: Compra de alimentos produzidos pelos/as agricultoagriculto

Apoio:

Realização Consórcio das
Juventudes da
Bahia:

CARTA POLÍTICA

do Jacuípe,
entudes da Bacia
Propostas das juv
ião do Sisal
reg
da
e
o
Francisc
do Sertão do São
rticipam
pa
e
candidatas qu
aos candidatos e
na Bahia.
20
20
de
is
ipa
das eleições munic

S
NTUDE
JUVE PRESENTaEdSiferença
az
ipação f
partic
Nossa

res/as locais e distribuição para a população, garantindo uma cota para
os/as jovens;
PROPOSTA 15: Propor ações que garantam a execução dos prograprogra
mas PNAE e PAA;
PROPOSTA 16: Realização de feiras e eventos para promover os
produtos agroecológicos;
PROPOSTA 17: Garantir o acesso a creches, permitindo que as mães
tenham mais oportunidades de trabalho e renda.

PARTICIPAÇÃO

A desmobilização da juventude compromete o futuro da comunidade
e a falta de escuta impede o debate sobre políticas de juventude. Por
isso é fundamental garantir os espaços de participação pelos/as jovens,
não apenas durante o período eleitoral, a fim de estimular uma maior
representação nos espaços políticos e cargos públicos.
PROPOSTA 18: Criar espaços de debates voltados à juventude;

PERMANÊNCIA
Além da ausência de uma Educação Contextualizada e de programas
E MOBILIDADE
de Geração de Emprego e Renda, o/a jovem ainda enfrenta outros obstáobstá
NO CAMPO
culos que estimulam o seu êxodo, como a falta de transporte e de acesso
a direitos básicos, como à comunicação, água e terra. A Educação é um
dos pilares de permanência dos/as jovens no meio rural, o que resulta
no fortalecimento da identidade de jovem agricultor/a e preservação da
ancestralidade, que permanece a partir das nossas raízes.
PROPOSTA 19: Mapeamento de famílias sem acesso à terra e a água;
PROPOSTA 20: Implantação de um programa de distribuição de
água por meio de cisternas;
PROPOSTA 21: Renovação da frota de ônibus que transporta os estuestu
dantes do Ensino Médio oriundos da zona rural;
PROPOSTA 22: Ampliação da frota de transporte para atender às
comunidades que não possuem acesso adequado a esse serviço;
PROPOSTA 23: Cumprimento do PL 9.263/2017, que institui a PolítiPolítica Nacional de Juventudes e Sucessão Rural e traz a garantia de acesso
a serviços públicos e às atividades produtivas de geração de renda;
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GÊNERO

CULTURA

A garantia do direito à vida, principalmente das pessoas mais violenviolen
tadas, a exemplo de mulheres e LGBTQI+, ainda é pouco debatido nos
espaços políticos municipais. Nesse sentido, é fundamental defender
políticas que garantam a autonomia das mulheres, enfrentem a violência
doméstica e o feminicídio, e estimulem a participação e representatividarepresentativida
de feminina na política.
PROPOSTA 24: Ampliar e fiscalizar o acesso aos Centros de ReferênReferên
cia de Assistência Social (CRAS), com acompanhamento às famílias;
PROPOSTA 25: Criar programas de amparo às mulheres vítimas de
violência;
PROPOSTA 26: Reforçar a iluminação pública para aumentar a segusegu
rança nas ruas;
PROPOSTA 27: Aprovar leis que permitam a reflexão sobre questões
de gênero nas escolas;
PROPOSTA 28: Promover ações que efetivem a aplicação da Lei Maria
da Penha e contratação de profissionais especializados (psicólogos/as,
assessoria jurídica, assistência social);
PROPOSTA 29: Buscar, junto aos poderes executivo Municipal, EstaEsta
dual e Federal, a implantação de políticas de qualificação e geração de
renda para as mulheres e juventudes;
PROPOSTA 30: Conscientização, nas escolas, sobre o enfrentamento
à violência doméstica;
A ausência de valorização da cultural local compromete a memória
das comunidades e construção da identidade dos/as jovens. É importanimportan
te que o poder público conheça a realidade dos territórios e fomentem
ações que valorizem a cultura local, gerando renda e dando oportunidaoportunida
des à juventude.
PROPOSTA 31: Fomentar e potencializar a cultura local;
PROPOSTA 32: Incentivar a produção artística e cultural.
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CARTA-COMPROMISSO
Eu,
_________________________,
titular
do
CPF
_________________, candidato a _____________________ do município
_________________ / BA, nas eleições de 2020, me comprometo publipubli
camente a cumprir as seguintes propostas apresentadas pelas juventujuventu
des da Bacia do Jacuípe, do Sertão do São Francisco e da região do Sisal,
formuladas em parceria com o Consórcio das Juventudes da Bahia:
Disponibilizar técnicos e capacitar professores das escolas convenconvencionais em Educação Contextualizada;
Ampliar as oportunidades de ensino nas escolas municipais, com
apoio às instituições que promovem a Educação Contextualizada;
Considerar o modelo de Escolas Agrícolas, com incidência no currícurrí
culo das escolas convencionais;
Garantia de transporte para mobilidade dos/as estudantes;
Promover espaços de discussão nos postos de Saúde, abordando
temas como “masculinidades e saúde”, “saúde sexual e reprodutiva,
com foco na gravidez”, “saúde mental de adolescentes e jovens”;
Garantir profissionais de Saúde capacitados para os atendimentos
relacionado à saúde mental dos jovens;
Propor políticas públicas e programas voltadas à garantia de atendiatendi
mento mais efetivo para a saúde mental dos jovens;
Reativação dos postos de Saúde e facilitação de acesso aos serviços de Saúde;
Contratação dos servidores concursados e efetivação dos profissioprofissio
nais capacitados;
Promover segurança alimentar e nutricional;
Implantação do programa “Primeiro Emprego”, para que o/a jovem
possa permanecer no campo após concluir os estudos;
Oferecer cursos e capacitações para que os/as agricultores/as evitem a
degradação do solo e consigam aumentar sua produção e geração de
renda, além de garantir assistência técnica continuada às famílias;
Favorecer a comercialização e escoamento dos alimentos produziproduzidos pelos/as jovens agricultores/as;
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Compra de alimentos produzidos pelos/as agricultores/as locais e
distribuição para a população, garantindo uma cota para os/as jovens;
Propor ações que garantam a execução dos programas PNAE e PAA;
Realização de feiras e eventos para promover os produtos agroecológicos;
Garantir o acesso a creches, permitindo que as mães tenham mais
oportunidades de trabalho e renda;
Criar espaços de debates voltados à juventude;
Mapeamento de famílias sem acesso à terra e a água;
Implantação de um programa de distribuição de água por meio de cisternas;
Renovação da frota de ônibus que transporta os estudantes do
Ensino Médio oriundos da zona rural;
Ampliação da frota de transporte para atender às comunidades que
não possuem acesso adequado a esse serviço;
Cumprimento do PL 9.263/2017, que institui a Política Nacional de
Juventudes e Sucessão Rural e traz a garantia de acesso a serviços
públicos, e às atividades produtivas de geração de renda;
Ampliar e fiscalizar o acesso aos Centros de Referência de AssistênAssistên
cia Social (CRAS), com acompanhamento às famílias;
Criar programas de amparo às mulheres vítimas de violência;
Reforçar a iluminação pública para aumentar a segurança nas ruas;
Aprovar leis que permitam a reflexão sobre questões de gênero nas escolas;
Promover ações que efetivem a aplicação da Lei Maria da Penha e
contratação de profissionais especializados (psicólogos/as, assessoria
jurídica, assistência social);
Buscar, junto aos poderes executivo Municipal, Estadual e Federal,
a implantação de políticas de qualificação e geração de renda para as
mulheres e juventudes;
Conscientização, nas escolas, sobre o enfrentamento à violência
doméstica;
Fomentar e potencializar a cultura local;
Incentivar a produção artística e cultural.
____________________________ , Bahia, _____ de ______________ de
2020
_________________________________________________
(ASSINATURA DO/A CANDIDATO/A)
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