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1º Festival da 

Juventude Rural 
Data: 26 a 29 de março de 2007 
Locais: Albergue da Juventude e 

Ginásio Nilson Nelson, Brasília (DF) 
Mote: “Lutando por Educação, 

Esporte e Cultura” 
Público: 5 mil jovens 



1º Festival da Juventude Rural – 26 a 29 de março de 2007 
“Lutando por Educação, Esporte e Cultura” 
Público: 5 mil jovens – Albergue da Juventude e Ginásio Nilson Nelson 



O evento serviu de palco para o lançamento 
da 2ª Edição do Consórcio Social da Juventude 
Rural Rita Quadros – programa de qualificação 
profissional desenvolvido pelos ministérios do 
Desenvolvimento Agrário e do Trabalho e 
Emprego. Outra reivindicação foi a aprovação 
do Plano Nacional de Juventude que está no 
Congresso Nacional.  
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MARCHA LEVOU REIVINDICAÇÕES À ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS  
E À CÂMARA DOS DEPUTADOS 

 
 No último dia do Festival, 29 de março, os jovens marcharam pela Esplanada 
dos Ministérios. As manifestações se concentraram em frente aos ministérios da 
Educação, Esporte, Cultura e Desenvolvimento Agrário. 
 Animados por palavras de ordem como “Se o campo não planta, a cidade não 
janta”, os jovens pediam a efetivação das Diretrizes Operacionais para Educação do 
Campo, além de mais incentivos para políticas de esporte e cultura no campo. 
 Enquanto a maioria dos jovens se manifestava na Esplanada, uma comissão de 
30 pessoas participou de audiência na Câmara dos Deputados com a Frente Parlamentar 
de Juventude. Eles entregaram aos parlamentares a Carta da Juventude, com as 
principais reivindicações e propostas. 
 “Ajudamos a eleger os políticos desta Casa. E agora queremos espaço para 
reivindicar nossos direitos”, disse Elenice Anastácio. O presidente da Frente Parlamentar 
da Juventude, deputado federal Reginaldo Lopes (PT-RS), ressaltou a importância da 
presença dos jovens no Parlamento. “Precisamos da força de vocês para pressionar o 
governo a aprovar as propostas que já estão no Congresso e aquelas que ainda vamos 
propor”, afirmou. 
 O I Festival Nacional da Juventude Rural foi encerrado em frente ao Congresso 
Nacional. Ao destacar o sucesso do evento, Elenice criticou a ausência do presidente 
Lula. 



2º Festival da 

Juventude Rural 
Data: 27 a 31 de julho de 2010 
Local: Parque de Exposições do 
Parque da Cidade, Brasília (DF) 

Mote: “Sucessão rural com terra, 
políticas públicas, meio ambiente 

sustentável, trabalho e renda” 
Público: 5 mil jovens 



2º Festival da Juventude Rural – 27 a 31 de julho de 2010 
“Sucessão rural com terra, políticas públicas, meio ambiente sustentável, trabalho e renda” 
Público: 5 mil jovens – Parque de Exposições do Parque da Cidade 
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Reivindicações 
 
- Entrega de carta proposta da juventude ao governo federal, enfatizando 
políticas públicas de acesso à terra, educação, sustentabilidade ambiental e 
trabalho decente. 
- Aprovação do Plano Nacional de Juventude  e de medidas urgentes para 
resolver o problema da sucessão rural foi o foco da Caminhada da Juventude 
Rural no segundo dia do Festival. 
- Manutenção e o fortalecimento do Ministério do Desenvolvimento Agrário  
- Programas especiais de reforma agrária, acompanhados de assistência 
técnica e de crédito para garantir a permanência da juventude no campo. 
- Implementação do programa Projovem Trabalhador na modalidade do 
Consórcio Social da Juventude Rural, via organizações sociais e sindicais. 
- Liberação de mais recursos para as políticas de educação do campo e a 
criação de cursos profissionalizantes, a ampliação e fortalecimento do 
Programa Nacional de Educação em Assentamentos da Reforma Agrária 
(Pronera) e a concessão de bolsas para jovens rurais. 
- Políticas de esporte para o campo 



3º Festival da 

Juventude Rural 
Data: 27 a 30 de abril de 2015 

Local: Parque de Exposições do 
Parque da Cidade, Brasília (DF) 

Mote: “Juventude na luta por terra, 
políticas públicas e sucessão rural na 

América Latina” 
Público: 5 mil jovens 



3º Festival da Juventude Rural – 27 a 30 de abril de 2015 
“Juventude na luta por terra, políticas públicas e sucessão rural na América Latina” 
Público: 5 mil jovens – Pavilhão do Parque da Cidade 
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Carta Proposta da Juventude Rural, feitas junto a presidenta Dilma Rousseff e seus 
Ministros, nós conquistamos muito e queremos compartilhar com vocês: 
 
CONQUISTAS PARA JUVENTUDE RURAL! 
• Assinatura do lançamento do edital de fomento para projetos de cooperativas e 
associações de jovens, com ênfase na agroecologia, em um total de R$ 5 milhões. 
O edital prevê a execução de projetos em três eixos temáticos: Produção, Beneficiamento 
e/ou Comercialização de Produtos Agrícolas e não Agrícolas; Prestação de Serviços e 
Turismo Rural. 
• Fruto das reivindicações da Carta Proposta pela Juventude Rural, foi assinado  também a 
segunda chamada de ATER que vai atender toda demanda mapeada e qualificada pela 
CONTAG e outros movimentos sociais. A chamada soma um montante de R$ 106,2 
milhões ao longo dos três anos de sua execução. Sendo R$ 18 milhões já no ano de 2015. 
Ao todo serão contemplados/as 22.800 jovens distribuídos em 23 estados do Brasil. 
• Ficou firmado também o compromisso do INCRA assentar 120 mil famílias em 4 anos, 
sendo que, destas, 30% serão de jovens entre 18 a 29 anos e estes terão condições de 
capacitação e recebimentos de todos os benefícios da reforma agrária; 
• Gratuidade da ATER para jovens que irão acessar o Programa Nacional de Crédito 
Fundiário (PNCF). A regularização dos contratos e dos pagamentos das empresas de ATER 
eventualmente atrasados será realizada com a liberação do Orçamento da União para o 
ano de 2015. Os beneficiários/as do Crédito Fundiário podem ser acompanhados/ as pela 
Chamada de ATER específica para juventude rural que está sendo publicada pela 
Secretaria de Agricultura Familiar (SAF); 



 
• Em relação as condições para as negociações de herdeiros sobre as Linhas de 
Financiamentos do PNCF o Regulamento Operativo e os manuais de Operação do Programa 
foram alterados, ou seja, as condições para operacionalização da aquisição de imóveis entre 
herdeiros/as estão atendidas e em condições de serem praticadas. Ainda tramita no 
Conselho Monetário Nacional minuta de Resolução propondo elevação de Teto de 
financiamento para R$ 200 mil; 
• Também fruto do 3º Festival da Juventude Rural, ficou firmada a elaboração 
e implementação do Plano Nacional de “Juventude e Sucessão Rural na Agricultura 
Familiar” pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário. O Plano busca estabelecer ações, 
metas e orçamento das políticas que visem a melhoria da condição de vida da juventude 
trabalhadora rural; 
• Continuação do Programa “Formação Agroecológica Cidadã”, em parceria com 5 
universidades vinculando educação formal e ATER, contemplando 5 mil jovens dos estados 
de MG, PE, PI, PA e RO; 
• O governo Federal também assumiu que irá priorizar a inclusão digital nos territórios 
rurais. 
• Ainda conquistamos o apoio da presidenta Dilma Rousseff contra redução da maioridade 
penal, confirmado pessoalmente por ela durante sua fala no 3º Festival.  
Outros pontos da Carta Proposta não atendidos durante o 3º Festival da Juventude Rural 
seguem sendo negociados pela CONTAG junto ao Governo Federal. 
 




