OUSADIA

UM PARTIDO QUE
MERECE UMA
JUVENTUDE OUSADA
Em resposta ao atual momento político, damos
um passo a frente, em defesa das reformas
estruturais que o Brasil necessita.
De forma OUSADA, na contramão dos demais
partidos, priorizando o diálogo e a convergência,
em oposição a polarização política, nasce o
CIDADANIA.
Um partido que entende desenvolvimento social
como consequência de políticas públicas
baseadas em evidencias, responsabilidade fiscal e
uma economia moderna.

UM PARTIDO QUE
MERECE UMA
JUVENTUDE OUSADA
Dentre às mudanças estatutárias vem a defesa
e promoção da participação de movimentos
cívicos de renovação política, como LIVRES,
ACREDITO e AGORA.
Em um esforço pioneiro de incluir e incentivar
a diversidade política e ideológica, temos a
defesa da liberdade como um direito
inalienável dentro e fora do partido.

A
JUVENTUDE
QUE
QUEREMOS

O momento é de combate aos radicalismos
e para isso é necessário um movimento
jovem, corajoso, preparado para o diálogo e
para o enfrentamento. O Movimento
OUSADIA nasce para propor uma juventude
articulada e atuante, preocupada com a
sustentabilidade em todos os níveis,:
ambiental, econômica e política.

Feita por várias mãos e que se coloca
como instrumento para a formação
política de uma juventude que não se
cala, mas que também sabe ouvir; uma
juventude que protagoniza a política em
conselhos, gestões públicas, mandatos e
em movimentos sociais.

EDUCAÇÃO
Defender a educação como um direito
universal, garantindo:
A igualdade, a liberdade, o
pluralismo,
a
valorização
dos
profissionais;
Uma gestão democrática, inclusiva e
de qualidade;
Debater melhores políticas públicas
educacionais baseadas em evidências;
Abordar as disparidades de gênero e
raça na educação;
Fomentar ações de juventude que
possam colaborar com a diminuição
do analfabetismo no Brasil;
Debater com agentes públicos a
difusão do ensino técnico para jovens.

REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA
Debater os altos índices de violência
que atingem os jovens no Brasil, como
mortalidade da juventude negra e da
juventude indígena, violência no
campo, estupro e exploração sexual
de
crianças
e
adolescentes,
feminicídio e LGBTIfobia;
Fomentar debates e campanhas
contra a violência política que
impacta a atuação dos movimentos
de juventude no processo eleitoral e
na atuação cidadã;
Discutir segurança pública, sistema de
justiça e cidades seguras.

MEIO AMBIENTE
Promover a educação socioambiental, em todo os níveis,
através da criação de conteúdos em mídias digitais e
ações coletivas de impacto local que deverão:
Discutir sobre a garantia de acesso universal e seguro a
água potável, tratamento de esgoto e coleta de lixo;
Discutir a proteção e o gerenciamento de águas,
ecossistemas marinhos e costeiros, de rios e
mananciais,
Redução
do
desmatamento,
proteção
da
biodiversidade, conservação e restauração dos
ecossistemas terrestres.
Discutir a adoção de produção de energia limpa no
Brasil;
Propagar e cobrar o cumprimento das metas
elencadas nos tratados internacionais relativos à pauta
ambiental, ratificados pelo Brasil (ECO 92; Protocolo de
KYOTO; AGENDA 21; Acordo de Paris; Tratado de
Cooperação Amazônica, entre outros); (vi) Discutir e
defender o direito dos Povos Originários na forma do
artigo 231 da CF e o direito das comunidades
remanescentes de quilombos na forma do artigo 68 da
CF/88.

COMUNICAÇÃO EM
REDE
Entender o papel da comunicação
em rede para a ampliação da
participação política cidadã;
Fomentar a produção de conteúdos
informativos
e
educativos
de
mobilização social;
Enfrentar as notícias falsas para
semear uma boa cultura política.

TRABALHO DIGNO
E DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO
Discutir a respeito das formas de trabalho, levando em
conta as especificidades culturais e sociais;
Erradicação da exploração do trabalho infantil;
empregabilidade dos jovens;
Fomento ao empreendedorismo e economia criativa;
Defesa do desenvolvimento econômico que leve em
consideração a defasagem conjuntural histórica entre
as regiões, de modo a corrigir essas disparidades e
possibilitar a todos os estados a justa participação na
economia do país, pautando-se num modelo socioeconômico que seja sustentável, respeite seu povo e
dê oportunidades, emancipando não só as pessoas
mas se emancipando enquanto nação democrática e
independente, inserida na economia globalizada,
através deste e dos demais objetivos, realizando o
texto constitucional.

FIRMAMOS NOSSO
COMPROMISSO NÃO APENAS NA
DEFESA, MAS NA PROMOÇÃO DA
AGENDA 2030 DA ONU E DE SEUS
17 OBJETIVOS PARA O
DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL.

BELEZA, MAS...

QUAIS OS OBJETIVOS DOS
JOVENS DO CIDADANIA?

ESTRATÉGIA
Estabelecer o compromisso de apresentar
um planejamento de juventude em 2020
nos termos do Artigo 50, parágrafo 2;

MAPEAMENTO
Mapear e organizar todos os jovens
filiados no partido, incluindo no sistema
de filiações partidárias uma listagem de
jovens;

TRANSVERSALIDADE
PARTICIPAÇÃO
Discutir políticas públicas para a
juventude e pela ótica da juventude

Fortalecer o segmento de juventude do
partido em parceria com os demais
núcleos partidários ( Igualdade,
Diversidade e de Mulheres) e movimentos
cívicos.

AÇÃO
Agir de forma planejada e institucional
nos espaços de disputa política da
juventude, incluindo mandatos,
conselhos de políticas públicas para a
juventude e o movimento estudantil, de
forma crítica e combativa.

ENGAJAMENTO
Formar e trabalhar organizadamente pelo
apoio de pré-candidatos e pré-candidatas
que representem a juventude nas eleições
majoritárias e proporcionais;

PRÓXIMOS PASSOS:

OUSADIA!
Lançamento Nacional do
Movimento Ousadia

AÇÕES
REGIONAIS
Promoção de eventos nos 13
estados onde temos
representação

OCUPA TUDO!
Eleições via congressos
estaduais, municipais e
nacional.

"NÃO ADIANTA!
MEU CORAÇÃO
ARDE E VOA.
POUSA E
DECOLA. VIVER
É TER OUSADIA!"
HIRLANY ARAÚJO

