Programa Temático: Promoção dos Direitos da
Juventude
Objetivo:
Promover o acesso da juventude a ações da assistência social, inclusão
produtiva e segurança alimentar e nutricional (Resp: MDS).

Caracterização:

As políticas públicas de juventude possuem caráter
essencialmente intersetorial, interinstitucional e transversal, bem
como as políticas desenvolvidas pelo Ministério do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome (MDS). Para tal objetivo ser
operacionalizado será necessário direcionar ações para as políticas de
transferência de renda, de assistência social, de inclusão produtiva
(rural e urbana) e de segurança alimentar e nutricional.
Vários direitos especificamente postos à juventude são
traduzidos em políticas por este Ministério. Para ilustrar, um dos
principais objetivos das políticas do MDS, aderente à pauta da
Juventude, é o de promover o acesso do público de baixa renda às
diversas políticas públicas. Para viabilizar de forma efetiva o acesso
às políticas públicas, e ao Estado, uma caraterística se destaca: a de
articulação, notadamente com o intuito de gerar resultados
educacionais e laborais e de prover qualidade de vida.
Ao se focar nas entregas estritas do MDS, e dentro das ações do
Programa Bolsa Família, infere-se a existência de modalidade de
benéfico específica para famílias com jovens de 16 a 17 anos,
ampliando a faixa etária inicialmente atendida ao público do
Programa. Trata-se do Benefício Variável Jovem (BVJ), pago às famílias
beneficiárias do Programa que tenham em sua composição jovens de
16 a 17 anos (no limite de dois por família). A concessão do benefício
está condicionada à comprovação da frequência escolar do jovem
(75% de frequência mínima), o que contribui significativamente para
sua permanência na escola, aumentando a escolaridade da juventude
de menor renda e impactando na interrupção do ciclo intergeracional
de pobreza. Informações levantadas pelo MDS apontam que o
Programa Bolsa Família estimula não apenas o acesso, mas a
permanência dos seus beneficiários na escola, que apresentam taxas
de abandono menores do que outros alunos da rede pública. Assim,
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as condicionalidades do Programa cumprem importante papel no
acesso a direitos básicos e na autonomia das famílias e seus jovens.
No campo da inclusão produtiva, urbana e rural, estão as ações
de fomento voltadas à qualificação profissional, ao incentivo e apoio
ao empreendedorismo e à organização coletiva de empreendimentos
solidários. Nesse sentido, o Pronatec, dirigido ao público do Brasil
sem Miséria do MDS, ofertou 1,57 milhão de matrículas em cursos de
qualificação profissional, no período de 2011 a 2014. Desses, 47% dos
inscritos têm idade entre 18 e 29 anos. A esse quantitativo de mãode-obra qualificada somam-se aqueles jovens que trabalham por
conta própria (individualmente ou coletivamente) e podem beneficiarse das vantagens e segurança que a formalização pode oferecer, com
apoio técnico e gerencial, acesso a microcrédito produtivo, entre
outros incentivos.
Ainda na área de atuação do MDS, está a promoção de ações
que contribuam para a criação de contexto favorável à adoção de
hábitos alimentares mais saudáveis e adequados pela população
jovem brasileira. Rotinas modernas desfavoráveis a práticas
alimentares saudáveis aliam-se a pouco conhecimento sobre
alimentos processados e ultraprocessados e a contribuição deles para
um aumento expressivo do sobrepeso, obesidade ou, ainda, de
doenças
decorrentes
da
má
alimentação.
Por
meio
do
desenvolvimento de estratégias de mobilização e elaboração de
materiais informativos, é possível sensibilizar a juventude acerca de
práticas alimentares que promovam a saúde e a segurança alimentar
e nutricional.

