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Encontro da Juventude das Mercocidades

Foi realizado na cidade de Recife/PE - Brasil entre os dias 17 e 19 de
Outubro de 2006, o Encontro da Juventude das Mercocidades com a presença
das cidades integrantes da rede: Santo André, Porto Alegre, Recife, Fortaleza,
Canelones (Uruguai), Morón (Argentina).

Como observadores participaram as localidades de Caiçara/CE, Sobral/CE,
Pentecostes/CE, José de Freitas/PI, Olinda/PE, Teresina/PI, Altos do Piauí/PI,
Passagem Franca/PI, União/PI, João Pessoa/PB, Ipojuca/PE, Jaboatão dos
Guararapes/PE, Quixeranobim/CE, Maceió/AL, Mombaça/CE, Itaíçaba/CE,
Juguaruana/CE, Apuiaréz/CE, General Sampaio/CE, Nova Iguaçu/RJ,
Camaragibe/PE, São Pedro/PI.

Especialistas que contribuíram com o Encontro: Sergio Balardini (FES – Argentina)
Oscar Dávila (CIDPA - Chile), Álvaro Paciello (Intendência de Montevidéu -
Uruguai).

Este encontro é o resultado da articulação regional do norte e Nordeste do
Brasil, posterior à realização de duas atividades prévias: Olinda e Fortaleza .
Nestes dois encontros foi apresentada a Rede de Mercocidades e abertos
espaços de discussão sobre Políticas Públicas de Juventude (PPJ). Como
resultado destes encontros foram a criação do Fórum Regional de Gestores de
Políticas Públicas de Juventude da Região Metropolitana de Recife e a marcante
presença de cidades do Estado do Ceará (capital Fortaleza), na III Reunião da
Unidade Temática de Juventude. Em Anexo segue a programação dos 3



Encontros. (Ver anexo – Carta da juventude Região Nordeste da
Mercocidades)

17/10/2006 – Terça–feira
Torre de Malackof - Recife

Na atividade participaram mais de 100 pessoas (gestores e jovens de
grupos culturais), debatendo sobre Mercocidades e a Participação Juvenil.
(Ver Anexo/Documentos dos participantes.)

Na abertura estiveram presentes o Srª Karla Magda (Secretaria de direitos
Humanos e Segurança Cidadã) representando o Prefeito do Recife, Eugenia Lima
(Coordenadora de Juventude de Olinda) representando a prefeita de Olinda,
Gabriela Tedeschi Cano (Secretaria Executiva da Rede de Mercocidades), José
Nildo Caú (Subcoordenador - Norte e Nordeste/UTJ) Sergio Balardini (Fundação
Friedrich Ebert) e Jamerson Almeida (Diretor Presidente/Ginásio de Esporte
Geraldo Magalhães/Prefeitura do Recife).

Ao término da solenidade de abertura, foram convidados para compor a
mesa de debate  Srº Oscar  Dávila (CIDPA - Chile) e Srº Jamerson Almeida
(Diretor Presidente/Ginásio de Esporte Geraldo Magalhães/Prefeitura do Recife) e
o subcoordenador Norte/Nordeste da UTJ. A mesa abordou a temática de
"Mercocidades e Participação Juvenil e Os Novos Desafios Das Políticas Públicas
de Juventude”.

Pontos apontados:

Os desafios da participação:

■ A participação juvenil relacionada a um projeto de sociedade, que vai além do
capital, extrapola a perspectiva econômica e política do sistema, forçando a
articulação das demandas especificas dos jovens com as lutas mais gerais da
sociedade (uma lógica dialética).
■ Ë preciso identificar as formas peculiares de organização dos jovens e como
esses jovens se comunicam na América do sul e outras regiões.
■ Pensar a participação juvenil na rede de Mercocidades é pensar os contextos
das cidades que influenciam as decisões e acordos nos diferentes processos de
integração.
■ A participação traz um grande desafio para o processo de integração regional da
rede Mercocidades: educação. Não a educação formal, nos moldes dominador,
mas sobre espaços de conhecimento, onde temas como água, energia, soberania,
comunicação e cultura são de interesse comum, importantes e estratégicos para
as cidades e vai além dos muros das escolas.
■ É importante criar espaços de interlocução descentralizados, encontros para que
as cidades da Rede Mercocidades fortaleçam o movimento juvenil quanto ao tema
integração regional do Mercosul.



17/10/2006 – Programação cultural
Torre de Malackof – Recife

■ Realizou-se apresentações de grupos culturais Afros-Mangue, grupos que
privilegiam os ritmos afro-brasileiro – Maracatu, afoxé, coco, ciranda e frevo e “As
Conxitas” grupo de percussão de maracatu, em seguida foi servido um coquetel
regional para todos os participantes.

18/10/2006 – Quarta-feira
Mesa 1: Políticas de Juventude: Integração Regional e os desafios para
cidades
Ginásio de Esporte Geraldo Magalhães (Geraldão)

09:00 as 12:00h
Palestrante: Laudiceia Araújo - CENTRAC – Mercosul social e solidário
Debatedora: Karla Magda - Prefeitura do Recife
Moderador: Sergio Balardini – FES/Argentina

Pontos abordados:
■ O desafio da inclusão nas Políticas Públicas de Juventude das questões de
gênero, raça e classe econômica no processo de integração regional.
■ Reconhecer a juventude enquanto sujeito político na  sua diversidade.
■ Preciso insistir dentro das Políticas Públicas de Juventude a ampliação da
perspectiva de implantação de políticas de estado, considerando seu conteúdo
transversal - que todas as áreas do governo tenham condições e estejam
capacitadas para pensar as PPJs -, incluindo os jovens na gestão e garantindo
seu direito e participação.
■ Espaços como o da UTJ, como o de Recife, proporciona uma maior integração e
compartilhamento de experiências entre municípios e ainda pode promover
debates técnicos, realizando parcerias e até transferindo tecnologias.
■ O papel dos movimentos na integração com a Mercocidades é o fortalecimento
dos movimentos juvenis, que estão nas cidades, com objetivo de estabelecer
intercâmbios e parcerias. A integração deve levar em consideração não apenas os
poderes econômicos, mas também a sociedade civil com suas demandas e
necessidades. A forma de integração dos jovens com os gestores deve primar
pelos  mecanismos de efetivação da cidadania plena, no processo de formulação,
execução e avaliação das PPJ.



18/10/2006 – Quarta-feira
Mesa 2: Cooperação Internacional nas políticas de juventude/Convenção
Ibero-americana dos Direitos dos Jovens
Ginásio de Esporte Geraldo Magalhães (Geraldão)

      15:00 ás 17:30h
Palestrante: Álvaro Pacielo - Prefeitura de Montevideo/PNUD
Debatedor: Sérgio Ballardini – FES/Argentina
Moderadora: Sara Juarez Sales – Subcoordenadora da Unidade Temática de
Juventude - Santo André (Brasil)

Pontos Abordados:
■ A cooperação não significa recurso econômico somente e sim  intercâmbios

acerca de experiências e projetos, e isso é muito importante para juventude. A
Organização Ibero-americana de juventude, nasce no ano de 1992 (programa de
ações de juventude desenvolvido para América Latina), aborda temáticas como
saúde, educação, ações sociais, entre outros. Foi construída para desenvolver
políticas de juventude.

■ Apontou–se espaços de instituições de cooperação Internacional de
juventude, UNICEF, PNUD, CIDADES EDUCADORAS, FES, OIJ, CLACSO,
UNIÃO EUROPEIA entre outras.

■ Sinalizado previsão de acordo entre o governo do Brasil (Secretaria Nacional
de Juventude) e OIJ (organização Ibero-americana de Juventude) que esta em
processo de ser firmado.

■ Apontou-se a necessidade de criação de comunicação alternativas na rede
mercocidades/UTJ.

■ Para maiores informações sobre a Rede de Mercocidades recomendou-se o
site: www.mercociudades.org

18:00 as 18:30h.
Conhecendo os Programas da Prefeitura

Neste momento foram apresentados através de banners os projetos e ações
de juventude da Prefeitura do Recife. Aconteceu apresentação do grupo teatro de
do CPEL (Círculos Populares de Esporte e lazer). www.recife.pe.gov.br

19:30
Integração Cultural - Alto da Sé - Olinda/PE

Foi realizado um jantar cultural com a presença dos participantes e
convidados, onde foi possível um contato com a cultura Pernambucana, através
de uma apresentação interativa com grupo cultural “Boizinho” que apresentou
diferentes ritmos pernambucanos, como Coco, Ciranda, Maracatu, Frevo e
seguindo em grande cortejo pelas ruas de Olinda até o local “Samba do Preto
Veio”, onde acontecia uma grande roda de Samba.



19/10/2006  - Quinta – feira
Apresentação de Experiências de Políticas de Juventude e Participação
Juvenil:
Projovem - Recife
Projeto de Transformação dos espaço de Férias – Canelones (Uruguai)
Ginásio de Esporte Geraldo Magalhães (Geraldão)

09:00h ás 10:30h
Palestrantes:
� Miguel Scagliola- representante do Subcoordenador da Unidade Temática de

Juventude - Canelones (Uruguai)
� Márcia Charret – Coordenadora Municipal do projovem – Recife (Brasil)
� Mauro José da Silva - Coordenador Pedagógico do Projovem – Recife (Brasil)
� José Nildo Caú – Coordenador do Arco Esporte e Lazer do Projovem.
Moderador: Gastón Costa – Coordenador da Unidade Temática de Juventude –
Morón (Argentina)

■ Neste espaço foi apresentado a experiência da Comuna Canária
Jovem/Canelones que tratou de um projeto que, a partir da identificação das
necessidades de grupo específico de jovens (skatetista e bikers), se planejou a
criação de um espaço de lazer,  construído a partir de uma perspectiva juvenil,
com a participação protagonista dos jovens. Apontando alguns desafios para o
processo de participação juvenil vinculados aos  espaços públicos das cidades. A
outra experiência apresentou o Programa Nacional de Inclusão de jovens –
PROJOVEM, coordenado pela Secretaria Nacional de Juventude, que em Recife
tem 08 estações de Juventude implantadas e 07 em processo de implantação com
meta de 18.000 jovens até 2007. O programa tem com objetivo a certificação do
ensino fundamental, a ação comunitária e a qualificação para o trabalho. Foi
apresentado um vídeo da experiência do Arco de Esporte e Lazer
Email: www.projovem.gov.br
Email: comuna.jovem@imcanelones.gub.uy - Projeto de transformação dos
Espaços juvenis
Email: caunildo@recife.pe.gov.br   - (Arco de esporte e lazer)

10:30 – 13:30
Espaços de socialização de Experiências – Grupos de Discussões

Grupo 1: Coordenação:Gastón Costa - UTJ
Grupo 2: Sara Juarez Sales - UTJ

A partir deste momento foram divididos em grupos de discussões com objetivo
de apontar os desafios para políticas de juventude nas cidades.



DESAFIOS:
■ Favorecer as condições de empregabilidade dos jovens no “mercado de
trabalho” tendo em vista as condições objetivas e subjetivas para elaboração de
projetos e programas.

■ Estimular transversalidade e intersetorialidade nos projetos e ações de
juventude por dentro das ações governamentais das cidades membros da rede
Mercocidades.

■ Sustentabilidade das políticas públicas de juventude.

■ Ampliar os órgãos de juventude por dentro da rede de mercocidades.

■ Ampliação dos espaços de participação dos jovens e sociedade civil organizada
nas discussões de PPJ e nas atividades da UTJ das Mercocidades.

■  Reconhecer as diversidades e identidades culturais na construção das PPJs.

■  Conscientização política como promotora do protagonismo juvenil das PPJs.

■ Ressaltar a importância de valorização “não – Trabalho,” como inclusão social
através da convivência comunitária em espaço de lazer e cultura, enquanto
instrumento de reflexão das questões políticas e da cidadania.

■ Promover o intercâmbio cultural juvenil na rede Mercocidades/UTJ

■ Estimular que as cidades membros da rede mercocidades contribuam para
construção de novos organismos juvenis, na perspectiva de organização e
conscientização, buscando assim, o fortalecimento e conquista da
autodeterminação dos jovens.

Reunião da Unidade Temática de Juventude
Ginásio de Esporte Geraldo Magalhães (Geraldão)

15:30 ás 18:00h
Coordenação : Gastón Costa

Este momento contou com a participação de 56 participantes (gestores e
jovens), iniciada a reunião com apresentação da pauta, logo em seguida foi
realizada uma dinâmica/ vivência de passos de Maracatu.

O Coordenador apresentou o desenvolvimento da UTJ e a importância de
difundir para outras cidades. Apontou - se como as cidades poderiam aderir a
rede. Comunicou que as  cidades de Morón e Rosário/Argentina estavam



organizando uma publicação e que todos poderiam encaminhar uma síntese de
experiências para compor, sobre a temática dos direitos dos jovens.

Informou também sobre o Encontro do Sol, encontro cultural que
acontecerá durante a Cúpula da Rede de Mercocidades em Morón. Para artistas
locais que queiram participar seria necessário encaminhar um vídeo ou uma
proposta de participação para ser avaliado sua viabilidade pela equipe de Morón.

Em seguida foi dado informes sobre o Encontro Nacional de Gestores de
política Pública de Juventude, com previsão para 26/11, em Niterói/RJ e 27,28 e
29/11 Encontro do conselho Nacional de juventude, na mesma cidade.

Com relação a XII CUMBRE, apresentou-se  a proposta de programação e
com a temática “Cidades com Inclusão e Protagonismo, Crescer com Identidade,
Distribuir com Equidade”.

Estão em processo de encaminhamento de carta de adesão a rede de
Mercocidades as cidades de Olinda/PE, Itaíçaba/CE e Teresina/PI, fruto do
processo de articulação regional e mobilização da UTJ/2006. Outro instrumento
construído durante o processo de organização do Encontro da Juventude das
Mercocidades, foi a criação do fórum Metropolitano de Gestores de Politica
Públicas de juventude  em Recife.

 As cidades presentes se comprometem em juntar esforços para
participarem da XII CÚPULA DA REDE DE MERCOCIDADES, externada assim, o
envolvimento dos prefeitos  ainda não participantes na rede.

Foi realizada uma breve avaliação pelos participantes, onde pontuaram a
importância de toda estrutura disponibilizada e a qualidade dos espaços de
discussão para uma integração da rede Mercocidades/UTJ. Contudo foi
expressivo o nível de envolvimento dos gestores indicando a necessidade de
espaços como o encontro, aqui realizado para discutir as problemáticas das
diferentes regiões. Ao mesmo tempo, parabenizaram a organização do encontro,
por construir um espaço que conseguiu contemplar a relação lúdica com os
momentos de discussão. Em síntese o encontro envolveu um esforço muito
grande para sua consolidação, seja pelo esforço dos gestores, em saírem dos
seus municípios no período de acirramento eleitoral para discutir os novos
desafios para as políticas públicas de juventude. Ratifica-se o grande esforço das
autoridades locais e regionais para fazer possível a integração da rede
Mercocidades/UTJ, nos seus diferentes aspectos.

Recife, 19 de Outubro de 2006



(ANEXO I)

CARTA DA JUVENTUDE DA REGIONAL NORDESTE DAS MERCOCIDADES

Os/as Gestores/as de Juventude do Nordeste do Brasil (Piauí, Ceará,

Pernambuco, Paraíba) reunidos/as no Encontro Regional das Juventudes das

Mercocidades em Fortaleza –CE, durante os dias 13 e 14 de setembro de 2006,

apresentam os desafios de participação juvenil, desenvolvimento e implementação

de Políticas Públicas Locais de Juventude nas diferentes Regiões do Nordeste.

Proposições:

� Aprofundar a comunicação entre os gestores das diferentes cidades do

Nordeste no intuito de ampliar a participação e a criação de uma rede de

solidariedade para o fortalecimento dos fóruns, conselhos e etc.

� Estimular a criação de canais de cooperação técnica entre os gestores de

Juventude das cidades como forma de garantir financiamentos de projetos e

ações.

� Estimular espaços de formação/informação entre gestores de juventude

� Fomentar a participação das cidades do Nordeste/Brasil, incentivando-as a

adesão como cidade membro na rede das Mercocidades, possibilitando a

descentralização das sub-coordenações por regiões, fortalecendo a Unidade

Temática de Juventude - UTJ.

� Incentivar a Cooperação Regional e inter-regional, buscando o Intercâmbio

Cultural e Político entre as cidades.

Fortaleza,14 de Setembro de 2006.


