


  
A construção do 4º Festival Nacional da 
Juventude Rural tem se dado por meio do 
diálogo e construção coletiva da 
Comissão Nacional de Jovens desde o 
início de 2018, definindo, a cada encontro 
da comissão, uma nova etapa da realização 
desta ação. 
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Informações gerais 
Data: 05, 06 e 07 de maio de 2020 
Local: Pavilhão do Parque da Cidade, 
Brasília (DF) 
Nº de participantes: 5 mil jovens  
Caráter: reivindicatório, formativo e 
mobilizatório 
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Lema: Juventude na luta por 
democracia, soberania, respeito às 
diversidades, políticas públicas e 
sucessão rural 
 
Tema: Juventude Rural, a hora é agora! 
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Serão três dias de atividade: 
1º Dia - Abertura política e cultural, montagem da 
mostra de arte, cores e sabores da juventude do campo, 
floresta e águas; 
2º Dia - Oficinas formativas e de realização da mostra; 
3º Dia -  Marcha de reivindicação 
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Mobilização e Pauta 
Como parte da construção do festival, 
foram realizados três Seminários Regionais, 
nos quais a juventude debateu uma pauta de 
reivindicação que será entregue para os 
poderes Executivo e Legislativo (a definir 
os destinatários e a data da entrega). 

4º FESTIVAL NACIONAL DA JUVENTUDE RURAL  



 
 

Seminários Regionais 
Os três Seminários Regionais sobre Juventude e Sucessão Rural 
foram realizados no 2º semestre de 2019. Cada seminário contou 
com 10 participantes de cada estado. 
- Centro-Oeste/Sul - 27 e 28 de setembro - 70 participantes, em 
Canela (RS) 
- Nordeste/Sudeste - 01 e 02 de outubro - 130 participantes, em 
Riacho das Pedras (ES) 
- Norte - 30 e 31 de outubro - 70 participantes, em Manaus (AM) 
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Programação dos Seminários 
Entre diversas atividades formativas e por meio de 
trabalhos em grupo e debates de construção coletiva, 
tiraremos o subsídio para a construção da pauta da 
juventude rural. Nos seminários, as federações 
participantes definirão o público que cada estado se 
responsabilizará em levar para o 4º Festival Nacional 
da Juventude Rural.  
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Identidade Visual 

Foi construída junto à 
Comissão Nacional de 

Jovens uma nova 
logomarca para o 

próximo festival. O 
cartaz já foi produzido e 
aprovado pela comissão. 
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Por que “A hora é agora”? 
O tema deste 4º Festival foi inspirado na música 
ganhadora do 21º Festival Estadual de Rondônia, 
“Juventude Rural, a hora é agora”, produzida para 
conscientizar a juventude sobre as Eleições de 2018. O 
conteúdo reafirma o protagonismo da juventude no 
decorrer da história de nosso País, assim como a 
importância do papel dos jovens nas tomadas de decisões. 
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Mônica Bufon Augusto 
Secretária de Jovens Trabalhadores Rurais Agricultores e 

Agricultoras Familiares 
Tel (61) 98285-0821   

monica.bufon@contag.org.br  
juventude@contag.org.br 
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