II CONFERÊNCIA NACIONAL DE POLÍTICAS PARA A JUVENTUDE
Juventude, Desenvolvimento e Efetivação de Direitos
A Juventude brasileira vivenciou, nos últimos anos, uma série de conquistas, incluindo a criação da
Secretaria Nacional de Juventude, o Conselho Nacional de Juventude - Conjuve, além de diversas
coordenadorias e secretarias de juventude nos estados e municípios.
Como um dos maiores movimentos de juventude do mundo, a União dos Escoteiros do Brasil vem
contribuindo ativamente em prol da juventude brasileira.
Em 2008 foi realizado a 1ª Conferência Nacional de Juventude, com o lema: Levante Sua Bandeira,
que mobilizou mais de 400 mil pessoas em todo o país e aprovou um conjunto de 70 resoluções e
22 prioridades que devem nortear as ações para a juventude em nível federal, estadual e municipal.
A Conferência estimulou a discussão da temática juvenil por parlamentares, prefeitos, secretários e
governadores, entre outros agentes públicos.
Entre os dias 9 e 12 de dezembro de 2011, acontecerá em Brasília-DF, a II Conferência Nacional de
Juventude sob o Lema: “Juventude, Desenvolvimento e Efetivação de Direitos”. O Lema será
norteado por três temas principais: Juventude - Democracia, Participação e Desenvolvimento
Nacional; Plano Nacional de Juventude: prioridades 2011-2015; e Articulação e Integração das
Políticas Públicas de Juventude.
A Conferência consiste num espaço voltado à participação da sociedade civil - especialmente
dos(as) jovens - no processo de afirmação, promoção e consolidação das políticas públicas,
reunindo movimentos e organizações juvenis, redes e fóruns, entidades de apoio e conselhos de
juventude.
A juventude precisa afirmar ainda mais o seu direito de participar como sujeito estratégico do
projeto de desenvolvimento nacional, deliberando, entre outras prioridades, a necessidade de
avanços no Marco Legal da Juventude, com a aprovação do Plano Nacional de Juventude, em
tramitação no Congresso Nacional.
A participação dos Grupos Escoteiros neste trabalho é de suma importância! Somente propostas
oriundas das conferências podem ser incorporadas do planejamento de ações para a juventude nas
esferas: municipal, estadual e nacional.
A partir das Conferências Municipais da Juventude sairão as propostas para a Conferências
Estaduais da Juventude. Confira o calendário das Conferências Estaduais no site
http://conferencia.juventude.gov.br/calendarios-das-etapas.
O primeiro passo é obter informações junto à prefeitura municipal da sua cidade, sobre quando
irá acontecer e como participar. Além de representar o Movimento Escoteiro nestas instâncias, é
uma atividade interessante para adultos (Escotistas e Dirigentes) com até 29 anos e membros do
Ramo: Sênior e Pioneiro.
Membros do Movimento Escoteiro que forem eleitos delegados, favor informar a UEB através do
companheiro Antonio Gonçalves (representante da UEB no conjuve), no e-mail
ueb.conjuve@escoteiros.org.br para troca de informações em prol de uma representação
fortalecida da UEB durante a Conferência Nacional.
Mais informações sobre o assunto, podem ser obtidas pelo e-mail ueb.conjuve@escoteiros.org.br ou
no site http://conferencia.juventude.gov.br/
UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL
Escritório Nacional
Rua Coronel Dulcídio, 2107
Água Verde, Curitiba, PR
Tel (41) 3353.4732 Fax(41) 3353.4733
www.escoteiros.org.br

Sempre Alerta para Servir!

Curitiba, 23 de agosto de 2011

Rubem Tadeu Cordeiro Perlingeiro
Diretor Presidente

Antonio Felipe Gonçalves
Representante da UEB no Conjuve
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