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Jovens entregam propostas para pré-candidatos locais
Sugestões foram feitas por participantes do projeto Qual sua responsa?
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Na segunda-feira (24), jovens do projeto ‘Qual sua responsa?’ apresentaram propostas de políticas

públicas aos pré-candidatos às Eleições Municipais de 2020. A atividade foi chamada de ‘Matão dos

Sonhos’ e faz parte da programação do Festival da Democracia, organizado pelo Instituto Terroá. O

evento teve início no último dia 18 e se encerrará no próximo dia 3, reunindo atividades sobre os temas

trabalhados com jovens nas oficinas projeto.

Todos os temas têm relação com a ampliação dos espaços de participação da juventude na cidade, como

forma de fortalecimento da democracia. “Os jovens se reuniram semanalmente ao longo dos últimos

meses para aprender sobre democracia, cidadania e participação. Puderam trazer suas ideias e

construíram propostas para Matão”, explica o coordenador do projeto, Leonel de Arruda. O ‘Qual sua

responsa?’ é realizado pelo Instituto Terroá com o apoio da Citrosuco e do Instituto Votorantim.
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O evento organizado para a entrega das propostas aos pré-candidatos foi aberto pela coordenadora do

Cartório Eleitoral de Matão, Talita Banhos de Paula, que acompanhou o trabalho desenvolvido no

projeto. Talita destacou que “os jovens precisam sair da zona de conforto e tentar mudar essa cultura. O

Festival da Democracia tem sido excepcional porque traz realmente a população para discutir questões

sobre o município. Somente assim evoluímos”, diz a coordenadora.

As primeiras propostas apresentadas pelos jovens foram trazidas por um integrante do Projeto Pescar,

Marcos Eduardo, participante do grupo de Cultura e Meio Ambiente. Marcos apresentou a proposta de

uma escola municipal de artes que tivesse cursos de música, desenho, dança, teatro, poesia, entre

outros, e que acontecessem também em bairros periféricos. Ele destacou a necessidade de implementar

a coleta seletiva no município como forma de preservar o meio ambiente e gerar empregos. “Fico grato

por participar deste projeto. Antes, afirmava que Matão não tem nada; porém, com a participação nesses

eventos, vi que Matão tem coisas sim e pode ter mais”, disse.

Lívia Borges trouxe propostas do grupo de mulheres. “Coletamos informações através de um

questionário respondido por 150 mulheres e isso embasou a elaboração das propostas”, conta. A

consulta revelou que 78% das mulheres de Matão não conhecem nenhuma política pública voltada para

a mulher. Ela também ressaltou a grande preocupação que elas demonstraram com a questão da

segurança, o que fez com que reivindicassem melhor acolhimento nos serviços públicos. Também estão

entre as propostas a ‘Patrulha Maria da Penha’, para combater a violência contra a mulher e realizar

projetos de educação que promovam a igualdade entre homens e mulheres.

Mariana Marquioni da Rocha representou o grupo composto por jovens dos grêmios estudantis e outros

espaços de participação das escolas. “Comento sobre espaços realmente democráticos, onde todos

podem trazer suas ideias”, explica ela, que sugeriu a criação do ‘Parlamento Jovem’ junto à Câmara

Municipal, projeto que já existiu em nível estadual, federal e em municípios como Matão e Araraquara.

Também foi sugerida a ampliação de espaços de participação nas escolas. “Como jovens, precisamos ser

ouvidos. Temos várias propostas, não só rebeldia”, destaca Mariana.

Estiveram presentes, durante o evento, cinco pré-candidaturas ao Executivo e 14 pré-candidaturas ao

Legislativo. “É um número bastante significativo de pessoas que se dispuseram a receber as propostas

desses jovens. Entendemos que esta atividade é um convite para que a eleição seja um momento de

reflexão e debate qualitativo sobre como Matão fará para cuidar da sua população, para incluir a todos,

gerar qualidade de vida e sustentabilidade”, conclui Leonel.

O projeto ‘Qual sua responsa?’ convida outros pré-candidatos que quiserem receber as propostas para

se inscreverem pelo link: https://forms.gle/8WxgJYoJNtpTbmTQ9. As propostas serão enviadas por e-

mail.
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FESTIVAL DA DEMOCRACIA

O festival continua neste sábado (29) com a participação da Cia Labirinto de Teatro, que coordenará

uma atividade artística interativa através da peça ‘Do dia que nos foi dito que o dia se repetiria’, às 20

horas. Na próxima semana, a última do festival, acontecerão três atividades. Na segunda-feira (31), o

professor e fundador da Escola da Ponte, José Pacheco, fará uma palestra para professores que lecionam

em Matão sobre as relações entre democracia e escola.

Na terça (1º) haverá um debate sobre Escolas do Legislativo e Parlamento Jovem com a coordenadora do

Parlamento Jovem de Araraquara, Ana Paula Escamilha, e os jovens Jailson Pavin e Giulia Di Tullio. Na

quarta (2), encerrando as atividades, a escritora Jéssica Balbino fará uma discussão com jovens do

projeto sobre literatura e participação feminina. Para mais informações e a programação completa do

festival, basta acessar as redes sociais: Instagram - @qualsuaresponsa e ‘Qual sua Responsa?’ - no

Facebook.

Fonte: Murillo Pinotti - Instituto Terroá  

Compartilhe com os amigos:

DEIXE UM COMENTÁRIO

É necessário estar logado para comentar as matérias.

E-mail 

Digite seu e-mail

Senha 

Digite sua senha

*

*
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