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A geração perdida
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O

país e a região comemoram os novos índices do IDH
onde a escola, embora a mais lenta, aparece com percentuais razoáveis, principalmente no quesito frequência.
No entanto, é preocupante a informação de que cerca de
1,5 milhão de jovens entre 19 e 24 anos, concentrados nas
faixas mais pobres da população brasileira, não trabalham, não estudam nem procuram emprego. Extraído de
pesquisa do Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getúlio Vargas, o dado reﬂete um fenômeno já abordado em outros estudos: o de uma geração que, de tão
expressiva, já vem sendo designada pelo neologismo
“nem-nem-nem”.
Segundo o levantamento, esses jovens, excluindo
donas de casas e mulheres com ﬁlhos, passaram de 8% da
população total nessa faixa etária em 2006 para 10% em
2011. Os nem-nem-nem estão expostos a uma fragilidade
tripla. Em primeiro lugar, cerca da metade deles (46%)
podem ser considerados pobres, uma vez que vivem em
domicílios situados entre os 40% mais pobres na distribuição de renda. Em segundo, a maioria possui baixa escolarização e qualiﬁcação, o que certamente limitará suas
opções caso desejem procurar emprego depois dos 24
anos. Por último, são consideráveis as chances de que, ao
chegar à idade madura, venham a se tornar dependentes
de benefícios sociais, como programas de transferência de
renda do governo.
Os nem-nem-nem são um fenômeno relativamente
recente no país. Ao deixarem de procurar emprego, tornam-se invisíveis para as pesquisas de emprego e se colocam fora do alcance de políticas sociais que permitiriam
sua preparação para inclusão no mercado de trabalho. Ao
mesmo tempo, sua inatividade é um fator a torná-los presas mais fáceis para a delinquência e o crime. Por mais difícil que seja o acesso a esses jovens, é urgente contatá-los
para que sejam recuperados para uma vida produtiva. No
momento em que assiste a uma melhoria signiﬁcativa de
seus indicadores sociais, especialmente os que se referem
à escolaridade média da população, o Brasil não pode se
dar o luxo de acalentar uma geração perdida.
Até a próxima!

Conselho vai ajudar com sugestões além de ﬁscalizar a aplicação dos recursos
básica e valorização dos cipal, sendo um deles da do Conselho Municipal de
Guaraciaba
secretária de Educa- proﬁssionais da educação e secretaria municipal de Educação e um represenção, Cultura, Esporte ao mesmo tempo, ser o ele- educação; um diretor de tante do Conselho Tutelar.
Cada categoria é rese Juventude Roseli Comin, mento de ligação entre a escola; um professor; um
reuniu-se com represen- sociedade e os dirigentes servidor técnico de escola ponsável por indicar seus
pública municipal; dois representantes.
tantes de diversos segmen- municipais.
Na reunião, foram escoCada município deve representantes de pais de
tos da comunidade que participam do Conselho Muni- criar seu conselho por lei, alunos matriculados na lhidos a presidenta Caciacipal de Acompanhamento decreto ou portaria. A Lei rede pública municipal de n a R a f a l o s k i , a v i c e e Controle Social do Fun- Federal determina que educação básica; e dois alu- presidenta Marlei Primaz
deb. O papel do conselho é sejam, no mínimo nove nos emancipados ou repre- Carossi e a coordenadora
acompanhar a aplicação membros titulares do con- sentantes de alunos, que Adriana Omizzollo que
dos recursos públicos para selho: dois representantes podem ser pais e/ou pro- tomaram posse na oportua manutenção da educação do poder executivo muni- fessores; um representante nidade.
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Casa Familiar Rural recebe visita de moçambicano
Foto: Divulgação

Errata: Na edição anterior, nesta mesma página, na
matéria “Justiça arquiva processo contra Flávio
Ramos”, ouve um erro de digitação no nome da empresa
ré, onde se lê “Criativa Cursos”, se lê “Ativo Cursos”.

Guaraciaba
Casa Familiar Rural
(CFR) de Guaraciaba
recebeu em suas dependências a visita de Emilio
Bernardo Chuquela, natural de Maxixe, Moçambi-

A

que, que é coordenador
nacional do movimento
das Casas Familiares Rurais do país.
Chuquela está no Brasil com o objetivo de
observar e conhecer a

EXPEDIENTE

pedagogia da Alternância
utilizada pelas Casas Familiares Rurais. Além disso,
ele fará uma troca de experiências com os monitores
e jovens, que terão a oportunidade de conhecer
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