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Apresentação
Em setembro de 2012, o Governo Federal lançou em Alagoas o Plano Juventude Viva,
iniciativa que articula ações de onze Ministérios, do Governo do Estado e, inicialmente, de quatro
Prefeituras para reduzir a vulnerabilidade de jovens negros a situações de violência física e
simbólica. O Plano é um esforço de coordenação de políticas públicas para criação de
oportunidades de inclusão social e autonomia; oferta de equipamentos, serviços públicos e
espaços de convivência nos territórios mais vulneráveis; e aprimoramento da atuação do Estado,
por meio do enfrentamento ao racismo institucional e sensibilização de agentes públicos para o
problema da violência contra jovens.
Sob a coordenação da Secretaria-Geral da Presidência da
República, por meio da Secretaria Nacional de Juventude, e da
Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, o Plano
Juventude Viva foi iniciado em Alagoas, pois o estado ocupa a primeira
posição em taxas de homicídios e em taxas de homicídios contra negros
no Brasil (Mapa da Violência 2012). Além de Maceió, estão sendo
realizadas ações em Arapiraca, Marechal Deodoro e União dos
Palmares. A partir de 2014, integrarão a estratégia: Rio Largo e São
Miguel dos Campos.
O desempenho do Plano depende da articulação de ações no território. Cada município
seleciona, com base em dados estatísticos, os bairros com maior vulnerabilidade social e
incidência de homicídios. Assim, os territórios selecionados são priorizados na implantação de
equipamentos e serviços voltados aos jovens. Para fortalecer a gestão integrada, existem comitês
gestores municipais e estadual, compostos por representantes das diferentes áreas de políticas
públicas envolvidas. Para estimular o controle social, são constituídos núcleos de articulação
territorial, responsáveis por acompanhar a implementação das ações e identificar os jovens que
mais precisam de oportunidades oferecidas no âmbito do Plano.
Em Alagoas, o Plano foi capaz de ampliar a percepção da importância da ação conjunta e
combinada de diferentes políticas nos territórios de maior vulnerabilidade para o enfrentamento à
violência. A combinação de ações do Programa Brasil Mais Seguro, voltadas à repressão ao crime e
combate à impunidade, com investimentos em políticas sociais e aperfeiçoamento institucional,
como a implantação de Centros Integrados de Economia Solidária, das Estações da Juventude e da

Promotoria de Combate ao Racismo e Intolerância em Alagoas, são exemplos de como já se
efetiva, neste primeiro ano do Plano, a integração de políticas.
O Plano Juventude Viva tornou visível a questão alarmante da violência contra jovens
negros e aproximou gestores públicos para atuação em territórios profundamente
vulnerabilizados. Com isso, é possível reconhecer o jovem negro, enquanto sujeito de direitos, na
centralidade das políticas públicas desenvolvidas e também trabalhar para que estes sujeitos,
historicamente negligenciados pelas ações do Estado, tenham seus direitos garantidos. Com o
crescimento de ações intersetoriais em Alagoas, o Plano enfrenta problema tão complexo pela via
da redução das vulnerabilidades sociais com a aposta em investimentos de médio e longo prazo
para inclusão social e estímulo a trajetórias saudáveis para esta parcela da juventude.

Efeitos do Plano
A implantação do Plano Juventude Viva em Alagoas possibilitou o reconhecimento, por
parte de diferentes sujeitos políticos, do racismo como um dos determinantes da maior
vulnerabilidade da juventude negra à violência. A exposição deste grupo social a situações
cotidianas de violência evidencia uma imbricação entre aspectos estruturantes, relacionados às
causas socioeconômicas, e processos ideológicos e culturais, oriundos de representações
historicamente negativas acerca da população negra.
A articulação regional do Plano foi capaz de estabelecer elos importantes, até então
praticamente inexistentes, para a relação entre governos e sociedade civil. É perceptível que
movimentos negros e juvenis se sentiram mais encorajados e seguros para dialogar com a gestão
local. O Plano Juventude Viva em Alagoas fomentou o
processo de criação de instâncias de participação
social na gestão de políticas públicas, como os
conselhos estaduais de Promoção da Igualdade Racial
e de Juventude. A ampliação de espaços de
interlocução foi capaz de direcionar ações estatais aos
territórios priorizados, além de fortalecer sujeitos
sociais, restaurar a possibilidade de confiança na
interação com os governos e ampliar a transparência,
bem como a eficiência de ações da administração pública.

Em Alagoas, as instâncias de articulação fortaleceram a compreensão sobre a importância
da intersetorialidade no desenvolvimento das políticas públicas. O Plano tem sido capaz de
promover uma reflexão sobre a gestão governamental e o fazer das políticas públicas criando, com
seu Comitê Gestor, espaço para ampliar a percepção da importância da ação conjunta e
combinada de diferentes políticas nos territórios. Como o enfrentamento à violência contra jovens
negros torna imperativa a ação institucional coordenada, a constituição do comitê gerou diálogo
intersetorial que rompeu com a fragmentação de ações e possibilitou a implementação de
estratégias conjuntas de gestão.
O Plano também trouxe a reorientação de políticas, inclusive com a instituição de ações
focalizadas que atendem as especificidades da condição juvenil. Buscou-se dar mais atenção às
vulnerabilidades inerentes a este público, bem como às desigualdades geradas pela existência do
racismo institucional. Nesse sentido, a adesão da mídia
local às campanhas de divulgação e as atividades de
sensibilização e mobilização de servidores públicos sobre
a temática do Plano foram capazes de amplificar os
efeitos das ações em desenvolvimento.

Implementação das ações
A partir do lançamento do Plano, ocorrido no dia 27 de setembro de 2012, os seguintes
passos foram dados para a execução das ações pactuadas:

Saúde
Encaminhamentos


Núcleos de Prevenção de Violências e Promoção da Saúde (NPVPS). Ministério da Saúde
repassou R$ 310 mil para os NPVPS nos municípios do Plano em Alagoas.



Adesão de 101 municípios alagoanos ao Programa Saúde na Escola-PSE. Todos os seis
municípios prioritários do Plano aderiram. São Miguel dos Campos: 5.316 alunos; Rio Largo:
9.092 alunos; Marechal Deodoro: 10.069 alunos; União dos Palmares 16.979 alunos; Arapiraca
23.948 alunos e Maceió 115.956 alunos. O recurso para implementação do PSE nestes seis
municípios é de R$ 909.000,00. Em Maceió, o Programa saúde na escola vai atender 175
escolas, 147 delas voltadas ao ensino fundamental e médio. Nessa ação, foram consideradas:1.
as escolas prioritariamente dos territórios que são foco do PJV (Jacintinho, Benedito Bentes,

Clima Bom e Vergel); 2. Ampliação do número de escolas estaduais com ensino médio; 3.
Inclusão do componente II sobre Prevenção de violência e acidentes nas 175 escolas
pactuadas; 4. Capacitação dos profissionais de saúde e de educação sobre prevenção da
violência, buscando parcerias com instituições como a SEPAZ (Secretaria Especial de Promoção
da Paz de Alagoas).


Instalação de núcleos de atividade física, vinculados ao Programa Academia da Saúde, com
envio de proposta para implantação de 18 pólos, a serem distribuídos nos territórios
prioritários de atuação do PJV e com foco nos jovens das áreas de abrangência dos Pólos. As
propostas foram viabilizadas por meio de recurso de Emenda Parlamentar referente à
reestruturação da Atenção Básica.



Previsão de ampliação dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família, com priorização dos
territórios de Benedito Bentes, Jacintinho e Vergel.

Ações Realizadas


Oficinas (duas) para discussão da temática do Plano Juventude Viva entre as equipes do
Programa Saúde nas Escolas, do Ministério da Saúde,as Secretarias Estaduais e Municipais e o
Grupo de Trabalho Interministerial para traçar ações de intervenção no território em diálogo
com a sociedade civil.



Capacitação das equipes de atenção à saúde para
implementação da Notificação Compulsória de
Violência Doméstica, Sexual e Outras Violências.



Seminário com a Juventude Negra e Quilombola de
Alagoas, realizado nos dias 05, 06 e 07 de Dezembro
de 2012 com jovens de Arapiraca, Maceió, Marechal
Deodoro e União de Palmares.



Ampliação do Núcleo de Apoio à Saúde da Família no bairro Clima Bom, em Maceió.

Ações em execução


Estruturação do Núcleo de Prevenção à Violência e Promoção da Cultura de Paz, com
execução do Projeto Compartilhando a Paz, que envolve capacitações para diversos
profissionais e setores, elaboração de material educativo (cartilha, folder, panfleto, cartaz),
articulação com as demais secretarias e rede de proteção e prevenção. O objetivo do Núcleo é

formar parcerias para o enfrentamento da violência e visita à rede de proteção e prevenção às
pessoas em situação de violência e vulnerabilidade social.


Edital Vivajovem.com foi lançado dia 27 de setembro de 2012. Três projetos de Alagoas foram
selecionados: Secretaria de Saúde do Estado, Secretaria de Articulação do Estado e Prefeitura
de Arapiraca, no total de aproximadamente R$ 903 mil. R$ 300 mil já foram repassados e estão
em execução.



O Projeto Jovens Promotores da Paz no enfrentamento da violência em Alagoas já foi
aprovado no Siconv para a Secretaria de Estado de Saúde de Alagoas e o
recurso já foi repassado. Em Maceió, a prefeitura estabeleceu parceria com
a Diretoria de Promoção da Saúde do Estado para desenvolvimento do
Projeto. Nele, participam os seguintes profissionais: 1 enfermeira, 1
educador físico, 1 profissional da Coordenação de Promoção e Educação em
Saúde, 1 assistente social da Coordenação das Doenças e Agravos Não
Transmissíveis, 1 dentista do Pólo de Saúde da Família do Bairro Carminha e
1 profissional da escola Petrônio Viana (Carminha).

Justiça
Encaminhamentos


Mulheres da Paz e PROTEJO foram conveniados com o governo do Estado e os recursos já
foram repassados. O valor conveniado é de R$ 712.992,65.
Ações Realizadas



Capacitação dos gestores do Protejo e Mulheres da Paz com participação da Secretaria
Nacional de Juventude em roda de conversas sobre a condição juvenil e a importância do
Protejo para o Juventude Viva.

Trabalho e Emprego
Encaminhamentos


Realizado aditivo de convênio para instalação de quatro Centros Integrados de Economia
Solidária, sendo três em municípios prioritários do Plano como Arapiraca, Maceió, Marechal
Deodoro. Foi realizado aditivo de R$ 500.000,00 ao convênio de R$ 2.981.606,00. Foram
elaborados recortes específicos no projeto de Economia Solidária Produzir Juntos, coordenado
pela Seteq, para atender ao público do programa no sentido de fazer com que gerem renda

de forma sustentável, se organizem enquanto grupos solidários e consigam o escoamento de
seus produtos e serviços. De acordo com o Secretário de Trabalho de Alagoas, o projeto não
recebeu inscrições de pessoas ou grupos solidários dos municípios de Maceió, Arapiraca,
Marechal Deodoro e União dos Palmares nas atividades de artesanato, produção de
alimentos, produção de confecções, serviços autônomos e reciclagem o que possibilitou um
aditivo no projeto para a inserção de arte e cultura para atender a 220 jovens com experiência
nessas áreas para formarem grupos de economia solidária. Para isso serão contratados
Consultores e Agentes de Desenvolvimento Social para descobrir e organizar os grupos
solidários nos quatro municípios onde o Juventude Viva atua.

Juventude
Encaminhamentos


Conveniados 2 projetos para instalação das Estações de Juventude, sendo uma Estação
Complementar em Marechal Deodoro, com repasse de R$ 258.000,00 e uma Estação
Juventude Itinerante Urbana, com repasse de R$ 564.480,00, contemplando os quatro
municípios do Plano.

Ações Realizadas


Lançamento da Campanha Juventude Viva e veiculação nos principais meios de comunicação
do Estado de Alagoas, com execução de R$ 1,3 milhão;


Realizadas oficinas, seminários e rodas de conversa
com o ator Darlan Cunha nos quatro municípios
prioritários no 1º semestre de 2013.



Articulada a Rede Juventude Viva com mapeamento
de atores estratégicos em Alagoas.



Contratação de articulador regional Juventude Viva,
cerca de R$ 50.000,00 em bolsa.



Articulação para aprovação da Lei que institui o
Conselho Estadual de Juventude.

Promoção da Igualdade Racial
Ações Realizadas



Articulação para criação do Conselho Estadual de Igualdade Racial;



Realizadas duas Oficinas de Identificação e Abordagem do Racismo Institucional, em parceria
com SNJ/SG, com a participação de 60 servidores/as
estaduais e municipais;



Criada Promotoria de Combate ao Racismo e Intolerância
em Alagoas, em parceria com a Ouvidoria e Ministério
Público;



Curso em Relações Étnicorraciais para Operadores do
Direito, promovido pela Ouvidoria, em parceria com o
TJ/AL, com dois primeiros módulos realizados em março e abril de 2013.

Esporte
Encaminhamentos


Projeto Viva Vila: Vila Olímpica com 400 jovens beneficiados com a prática de esportes, tais
como futsal, futebol de campo, capoeira, karatê, tae-kwon-do, Jiujitsu, vôlei de praia e
fisioterapia. Está sendo realizado um levantamento dos espaços de esporte e lazer, nas áreas
do Juventude Viva, para instalação do Projeto.



Ações Planejadas, pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Maceió, no Bairro
Carminha:construção de equipamento infantil, iluminação, roda de capoeira, bancos,
jardinagem, construção de quadra poliesportiva, instalação de equipamentos de academia,
recuperação de quadra, pintura, tela e instalação de tabela de basquete.



Prevista, pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Maceió, a construção de 4 Centros de
Iniciação ao Esporte – Cidade Universitária, Santa Lúcia, Vergel e Benedito Bentes I.



Pactuação de 8 núcleos do Programas de Esporte e Lazer na Cidade e 3núcleos do Programas
Segundo Tempo Navegar, oferecendo programação esportiva para jovens das comunidades e
esportes aquáticos no mares e lagoas de Maceió e Marechal Deodoro. 5 Projetos para
implantar 8 núcleos do PELC (5 em Maceió, 2 em Arapiraca e 1 em Marechal Deodoro) e 3
núcleos do PST Navegar (2 em Maceió e 1 em Marechal Deodoro) foram submetidos ao SICONV
e estão em fase de análise.

Ações em Execução
 O Programa Segundo Tempo está sendo implementado no município de Maceió. Em 2013,
foram instalados 50 Núcleos, com o atendimento de 5.000 crianças _ 7 a 14 anos –, no

contraturno escolar, com práticas de esportes, tais como: voleibol, capoeira,handebol,
basquetebol, futsal e judô. Nas áreas prioritárias do Plano Juventude Viva em Maceió,
foram instalados alguns núcleos:Benedito Bentes I (04 núcleos), Tabuleiro (18 núcleos),
Vergel (07 núcleos) e Jacintinho (06 núcleos).

Cultura
Encaminhamentos


Recursos para 20 novos Pontos de Cultura já foram transferidos ao Estado de Alagoas (R$ 800
mil);



23 projetos de Escolas Municipais e 40 projetos de escolas estaduais dos municípios do Plano
foram inscritos na seleção do Mais Cultura nas Escolas. Essa é uma ação articulada entre a
Secretaria de Estado da Cultura de Alagoas e a Secretaria Municipal de Educação de Maceió,
com o objetivo de aproximar as práticas culturais e pedagógicas das escolas ,com a
intervenção de artistas e entidades culturais e utilização dos pontos de cultura, equipamentos
públicos, centros culturais, bibliotecas públicas, praças, parques, museus e cinemas.



Previsão de construção de 3 CEUs das Artes.



Construção de um Pontão de Cultura no Bairro Jacintinho (Espaço Mais Cultura do Vale do
Reginaldo), em parceria com a Secretaria de Infraestrutura de Alagoas.

Ações Executadas


Realizada capacitação para elaboração de projetos culturais em Alagoas com orientação
técnica do MinC.



A Secretaria de Estado de Cultura de Alagoas, em
parceria com a Secretaria de Educação do estado,
realizou cadastro, mobilização, facilitação e
suporte técnico para elaboração das propostas
do Mais Cultura nas Escolas apresentadas ao
Ministério da Cultura.



A Secretaria de Estado de Cultura concedeu
apoio logístico, com disponibilização de salas e
divulgação, às reuniões do Movimento Juventude Negra.



A Secretaria de Estado de Cultura promoveu a facilitação de planejamento no Conjunto
Carminha, localizado em Benedito Bentes, incluindo a criação e a condução técnico-

pedagógica de uma segunda oficina ofertada ao público infantil, devido ao número de crianças
no local.


Realizados pela Secretaria de Cultura de Maceió,no primeiro semestre de 2013, quatro Giros
dos folguedos, com financiamento dos grupos de cultura popular situados nos bairros
vulneráveis de Maceió e promoção de eventos para apresentação desses grupos. Para o mês
de novembro de 2013, será realizado o evento denominado Giro Afro, focado na divulgação e
financiamento de apresentações de grupos populares de matriz africana.



Realização de Festival cultural do grupo Formigueiro Cultural – coletivo de grupos culturais –,
situado no bairro Benedito Bentes. A
Fundação Municipal de Ação Cultural de
Maceió concedeu aporte técnico e estrutural
ao grupo para a realização do Festival.

Ações em execução


Realização, pela Fundação Municipal de Ação
Cultural, do Projeto Xangô Rezado Alto que, em 2013 e 2014, será voltado ao Plano Juventude
Viva. É um projeto que trabalha as comunidades tradicionais (casas religiosas e grupos de
capoeira), localizadas em áreas vulneráveis à violência. Está prevista realização de seminário,
oficinas e cursos voltados aos jovens de terreiros.

Educação
Encaminhamentos


Alagoas, Bahia, Pará e Paraíba já aderiram ao Projovem Urbano nas Unidades do Sistema
Prisional, havendo 100 vagas para Alagoas nesta modalidade.



Programa Ensino Médio Inovador já elaborou recorte das escolas localizadas em bairros mais
vulneráveis dos municípios de Alagoas e encaminhou orientação à Secretaria de Educação do
Estado para adesão ao programa, priorizando as escolas indicadas.



Em Maceió, está prevista a construção de seis Centros de Educação Infantil no bairro Benedito
Bentes, construção ou revitalização de 8 quadras poliesportivas nos territórios prioritários do
Juventude Viva.



Projovem URBANO - Três escolas da rede estadual promoverão cursos com previsão de
atendimento de 500 alunos nos municípios de Marechal Deodoro, União dos Palmares e
Maceió.



Haverá a criação de turmas de alunos, na faixa etária dos 15 aos 17 anos, em 11 escolas do
Programa Mais Educação presentes nos territórios do Plano Juventude Viva em Maceió. O
nome dado a essa ação é “Projetos de Vida”. A proposta é a realização de uma abordagem
multidisciplinar com o objetivo de orientar quanto aos princípios da autoria, da criação, do
protagonismo e da autonomia. Espera-se que as atividades a serem desenvolvidas permitam
aos jovens lançar um olhar sobre suas trajetórias escolares, planejando e executando propostas
de caráter investigativo, bem como de organização de ações, que lhes permitam prosseguir em
seus estudos e realizar aproximações com o mundo do trabalho.

Ações em execução


Instalação do Núcleo de Educação Étnico-racial na Secretaria Municipal de Educação de Maceió
– NEDER –, para implementação da Lei 10.639/2003 nas escolas do município. No âmbito deste
Núcleo, foram realizadas ou estão previstas as seguintes ações: formação continuada para
professores e demais profissionais da Rede Municipal de Educação para atender à Lei;
realização da V Mostra Cultural da Diversidade Étnico-racial e Ameríndio; realização de
seminário “A diversidade Étnica-racial e os 10 anos da Lei 10.639/2003 – Desafios e
Perspectivas no Fazer Pedagógico” e realização da pesquisa “Um olhar sobre a prática
pedagógica dos educadores da rede municipal de ensino de Maceió”. As ações do Neder estão
sendo executadas em 6 escolas dos bairros prioritários
do Plano Juventude Viva: Jacintinho, Vergel, Benedito
Bentes e Tabuleiro.


Mais Educação: 160 escolas municipais, 9500 alunos
e 146 escolas estaduais contempladas em Alagoas.
Dentre as escolas estaduais que estão nos territórios
prioritários do Plano Juventude Viva, 47 aderiram ao
Programa Mais Educação ou o renovaram. Das 60

escolas atendidas pelo Programa Mais Educação no município de Maceió, 34 escolas, com
5.055 alunos matriculados, estão nos territórios do Plano Juventude Viva (Jacintinho, Vergel,
Benedito Bentes e Tabuleiro). Uma das três escolas previstas para instalação, no segundo
semestre de 2013, do modelo de educação integral está no território do Juventude Viva
(Escola Manoel Pedro dos Santos). Para 2014, está prevista a implantação da educação em
tempo integral em 9 escolas dos territórios de Maceió que compõem o Plano Juventude Viva.



Programa Escola Aberta: 11 escolas da rede estadual de ensino e presentes nos territórios do
Juventude Viva estão realizando oficinas sobre temas variados (manicure, biscuit, bordado,
customização, corte e costura, culinária, crochê, pintura, teatro e reciclagem, tae-kwon-do,
capoeira, hip hop, ponto de cruz, dança, artesanato, Coco de roda, futebol e informática,
esporte, futsal, Vagonite, judô, artes, Kong Fu, flauta, violão, entre outros).



PRONATEC: ofertas, em 2013, de cursos – técnicos em eletromecânica, automação industrial,
segurança do trabalho, alimentos, plástico – em 7 escolas da rede estadual de educação
localizadas nos bairros Vergel, Trapiche, Jacintinho e Sta. Lúcia.



Projovem URBANO - na edição de 2012, foram realizadas oficinas para sensibilização sobre o
enfrentamento à violência contra a juventude negra com 400 formadores e 2000 educadores
no Brasil, em parceria com SNJ/SG. Setenta dos 132 municípios prioritários do Plano já
aderiram, atendendo o total de 650 mil alunos. Devido à chegada do Plano Juventude Viva em
Alagoas, a partir de abril de 2013, o PJU passou também a ser realizado pelo Estado, com meta
de 3000 jovens em Maceió e 600 em Arapiraca. Arapiraca já aderiu. São 13 núcleos do PJU em 4
pólos. Em Maceió, o Projovem Urbano promove
qualificações iniciais em telemática, administração,
vestuário,

turismo

e

hospitalidade,

madeira,

construção e reparos. Até setembro de 2013, foram
qualificados 742 alunos residentes nos bairros
Jacintinho, Vergel, Benedito Bentes e Tabuleiro. Em
relação

à

rede

estadual

disponibilizadas

1410

administração,

análise

vagas

de

ensino,
–

química,

técnicos

foram
em

hospedagem,

comércio, camareira, auxiliar de cozinha, operador de computador, garçom, auxiliar de recursos
humanos, encanador, eletricista, instalador de refrigeração de climatização doméstica,
cabeleireira e instalador de acessórios automotivos – divididas entre 3 escolas e centros
profissionalizantes, localizadas em Maceió, Tabuleiro e Arapiraca.


Programa Educação Inclusiva – Direito à Diversidade: implementação do Programa em 42
escolas presentes nos territórios e municípios prioritários do Plano Juventude Viva em Alagoas.
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