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QUEM SÃO ESSES JOVENS?
De acordo com o Estatuto da Juventude (Lei
nº12.852, de 05 de agosto de 2013), jovem é o
sujeito entre os 15 e 29 anos de idade.

Por que devemos falar em
juventudes, 

no plural?
Você, jovem, que está lendo essa mini cartilha, é um
individuo único, dentro de sua própria
personalidade e existência. Compreendendo a sua
singularidade, ou seja as sua própria condição de
viver, existir e ser, cada jovem é único!  Por esse
motivo, quando utilizamos o termo JUVENTUDES,
estamos ampliando as possiblidades de SER dos
jovens, Nesse sentido, melhor se referir à juventude
enquanto juventudes, no plural, reconhecendo,
desde já, a importância da diversidade para a
concepção da condição juvenil. 



Direito à Cidadania, à Participação Social e Política e

à Representação Juvenil.

Direito à Educação

Direito à Profissionalização, ao Trabalho e à Renda

Direito à Diversidade e à Igualdade

Direito à Saúde

Direito à Cultura

Direito à Comunicação e à Liberdade de Expressão 

Direito ao Desporto e ao Lazer

Direito ao Território e à Mobilidade

Direito à Sustentabilidade e ao Meio Ambiente

Direito à Segurança Pública e ao Acesso à Justiça  
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Quais são os direitos dos jovens?

Ficou interessado?
É só escanear esse

QR CODE. 

Referências:  https://www.gov.br/mdh/pt-br/navegue-por-temas/juventude/publicacoes/estatuto_da_juventude_2022-defeso.pdf



Se liga nesses jovens!
Emanuel Lima Leite, 16 anos, reside no Bairro Satélite Iris I,
participa do Progen (Projeto Gente Nova) no Centro de
Convivência Inclusivo e Intergeracional, também participante do
Projeto Pega a Visão, desenvolvido pelo Progen em parceria com
o Programa Juventudes da Fundação Feac. O jovem em 2022, foi
eleito como Conselheiro Municipal da Juventude em Campinas.
Dentre suas ações com as juventudes: Em (2022) participou do
Projeto ''Cada Voto Conta'', sendo umas das lideranças no bairro
no desenvolvimento das ações de participação social e política.

Edson Ramon, 19 anos, Ex-Conselheiro e Secretário Executivo
Municipal  da Juventude de Campinas (gestão 2019-
2020),participou das atividades socioeducativas do Progen -
Projeto Gente Nova  no Centro de Convivência Inclusivo e
Intergeracional, atualmente é Educador do Progen e do 
 Projeto Pega a Visão, desenvolvido pelo Progen, em parceria
com Programa Juventudes da Fundação Feac. Dentre as suas
ações com as juventudes: Projeto ''Mão Solidária'' ação de
iniciativa própria com outros jovens do território, em dialogo
com a segurança alimentar e a garantia dos direitos a
previstos na Constituição e em (2020) o jovem foi premiado
pelo projeto: ''DPK Jovem Empreendedor — realizado em
parceria entre a Fundação Educar e a DPK com o projeto que
visava uma confeitaria social como fonte de geração de
renda para as pessoas em situação de vulnerabilidade social,
sendo na perspectiva da economia solidária. 

Gabriela Melo de Araújo, 21 anos, reside no Bairro Satélite
Iris I,   participou das atividades socioeducativas do Progen -
Projeto Gente Nova no Centro de Convivência Inclusivo e
Intergeracional, , atualmente é Socioeducadora e
Representante do Projeto Pega a Visão, desenvolvido pelo
Progen, em parceria com Programa Juventudes da Fundação
Feac. Em sua trajetória, Gabriela sempre esteve a frente de
projetos relacionados as juventudes, sendo uma jovem
mobilizadora e formadora de outros jovens do município. 
 Em (2018) contribuiu diretamente com a escrita e ações do
Projeto ''Jovens Conectados'' executado pelo Progen, em
parceria com o Programa Juventudes da Fundação Feac, o
projeto visava a participação social e politica dos jovens.   

Luigi Adriano, 18 anos, reside no bairro Satélite Iris I, participa das
atividades socioeducativas do Progen - Projeto Gente Nova no
Centro de Convivência Inclusivo e Intergeracional, também
participante do Projeto Pega a Visão, desenvolvido pelo Progen em
parceria com o Programa Juventudes da Fundação Feac. O jovem
em (2021) foi eleito pelo grêmio estudantil na Escola E.E São Judas
Tadeu, atuando como representante dos alunos nos processos de
decisão e articulação entre escola e estudantes. Em (2022), o jovem
participou do Projeto ''Cada Voto Conta'', sendo uma das liderança
no bairro no desenvolvimento das ações de participação social e
política.



Se liga nessas

iniciativas!

OZIPA CRIATIVA: Um coletivo Localizado no Parque Oziel,
periferia de Campinas/SP. Promove o desenvolvimento pessoal
e profissional através da Educação empreendedora, educação
ambiental cultura. Estimulando conhecimento e experiências
existentes como ponto de partida para transformação social. 

QUEBRADA CULT: Um podcast que reúne estudantes, professores e
pesquisadores de quebrada. Juntos falam de culturas periféricas, história,
arte, sociedade, política e outros assuntos, a partir de diferentes pontos de
vista, 

'' Vida Loka é quem estuda''
Sérgio Vaz

 

MALOCA ARTE E CULTURA: Maloca é uma ocupação na periferia
sediada no Bairro da Vila União –Campinas/SP. Que desenvolve arte,
cultura, educação popular e muita convivência, E além disso,
fortalece um espaço comunitário e de resistência.''Nos somos
periferia organizada pela convicção de que só ''nois por nois''
podemos alcançar a emancipação!''

 

PEGA A VISÃO: O Projeto promover uma educação política aos seus
participantes sem nenhum viés político partidário, e tem por
objetivo desenvolver os princípios democráticos, despertando nos
jovens a perspectiva de sujeito de direitos e lideranças cidadãs.
Democratizar o acesso ao conhecimento político e mobilizar as
juventudes para a participação social e política em projetos e
propostas de transformação social nos seus territórios.

COLETIVO BAYLEYARTE: O coletivo tem como objetivo desenvolver e
promover discussões e atividades que fomentam o direito á cultura
dentro do âmbito das políticas públicas para as juventudes. Com sede
em Campinas - SP, busca articular com as iniciativas culturais para
ampliação dos movimentos artísticos culturais para ampliação dos
movimentos artísticos da região, estimulando o potencial da cidade de
contemplar ações onde a juventude se sinta incluída, ativa e
participantes.

 

@projetogentenova

@malocaresiste

@quebrada.cut

@ozipacriativa

@baileyarte_



Se liga só nessas informações!
Estatuto da Juventude - 2022 

A Identidade Jovem é um documento gratuito de emissão virtual
que possibilita ao jovem de baixa renda o acesso a diversos
benefícios como desconto de 50% em cinemas, teatros, shows e
outros eventos artístico-culturais e esportivos; duas vagas gratuitas
e duas vagas com 50% de desconto no transporte interestadual, por
veículo, embarcação ou comboio ferroviário na categoria
convencional; e isenção do pagamento de taxa para emissão de
Carteira de Identidade Estudantil.

ID JOVEM

Outros serviços.....

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) tem como
responsabilidade deliberar e controlar, em todos os níveis, as ações governamentais e não
governamentais, da Política de Atendimento à Criança e ao Adolescente no Município de
Campinas, segundo preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA. É composto
paritariamente, por representantes do poder público e da sociedade civil.  Participe das
reuniões abertas para a comunidade.

CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Endereço:
Rua: Ferreira Penteado, 1.331 – Centro - CEP 13010-041

Telefone: (19) 3254-6324 Ramal: 2
Facebook: https://www.facebook.com/11CMDCA/

Realização:

O Estatuto da Juventude, sancionado em 5 de agosto de 2013,
promove e garante os direitos aos jovens, além de definir as
obrigações da família e da sociedade na execução dessas garantias.
Amparado na Constituição Federal, o Estatuto reconhece o jovem de
15 a 29 anos como sujeito de direitos, bem como determina a
articulação das várias esferas do poder público para a execução de
políticas públicas. 

Conselho Municipal da Juventude - Campinas 
O conselho municipal tem por objetivo incentivar a participação política das juventudes,
inserindo jovens na discussão e elaboração de políticas públicas da cidade. Além de avaliar,
formular e fiscalizar as políticas públicas voltadas para as juventudes de Campinas. A
representatividade jovem é extremamente importante para garantir que interesses e
necessidades desta faixa etária sejam reconhecidos e atendidos em nosso município.

Endereço: Avenida Francisco Glicério, nº 1269, 5º andar, Centro., Campinas, SP, Brazil
(19) 3231-1194/ Email: coordenadoriadajuventude@campinas.sp.gov.br

https://www.instagram.com/cjuventudecampinas

Acompanhe o que está rolando!

https://www.instagram.com/cmjcampinas

https://www.instagram.com/projetogentenova/
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