Jovens
Verdes
promovem
Encontro Estadual em São
Paulo

ENCONTRO ESTADUAL DA JUVENTUDE – PARTIDO VERDE – SÃO PAULO
DATA: 18 E 19 DE FEVEREIRO DE 2017
LOCAL: AV. NOVE DE JUlHO 3786 – JARDIM PAULISTA – SÃO PAULO –
SP – TEL. (11) 3628-4333
OBJETIVOS: (1) Apresentar o “Projeto Político da JPV”; (2)
Promover a troca de experiências entre os dirigentes
municipais da JPV; (3) Definir a “Agenda Política da JPV”; (4)

Consolidar a organização das Coordenações Regionais da JPV e
eleger o novo “GT – Grupo de Trabalho Estadual da JPV”; (5)
Pré-lançamento de potenciais nomes de lideranças jovens para
disputa as eleições 2018.
INSCRIÇÕES:
Confirmar presença e necessidade de vaga no alojamento pelo email: joao.art@gmail.com ou através do fone/WhatsApp: 11 96435
7010. Falar com João Artur, secretário estadual da Juventude
PV-SP (veja forma de cadastro no término do documento).
ALOJAMENTO:
Aos inscritos, disponibilizaremos alojamento gratuito em nossa
sede no dia 18/02. Porém, será necessário que cada um traga
seus pertences; colchão inflável ou colchonete, toalha, roupa
de cama, itens de higiene pessoal. Temos vagas para algumas
barracas. Confirme com a organização.
* Recomendamos que fiquemos todos juntos em nossa sede, mas
para quem preferir se hospedar em hostel/hotel, seguem as
indicações:
IBIS

9

de

Julho:

http://www.ibis.com/pt-br/hotel-5525-ibis-budget-sao-paulo-jar
dins/index.shtml
Média da diária para quarto triplo: 180,00 (2 min – 200m do
local)
Did’s Hostel http://didshostel.com/ – 55,00 a diária em quarto
compartilhado (10 minutos – 800m do local)
Okupe Hostel – http://www.okupehostels.com.br/jardins/ – 60,00
a diária em quarto compartilhado (20 minutos – 1,3 km do
local)
PROGRAMAÇÃO
SÁBADO – 18/02

13h30 – ABERTURA OFICIAL COM A PARTICIPAÇÃO DOS SEGUINTES
DIRIGENTES:
José Luiz de França Penna – Presidente do Partido Verde Brasil
Mariana Perin – Secretária da Juventude – Partido Verde –
Brasil
Marcos Belizário – Presidente do Partido Verde do Estado de
São Paulo
João Artur Camargo de Oliveira – Secretário da Juventude do
Partido Verde do Estado de São Paulo
15h – CAFÉ & TRABALHO
Debate em mesas temáticas (itinerantes) – Discussão de temas
ligados aos “12 Valores do Partido Verde”
Mesa 1: Diversidade
Moderadores:
André Pomba – Secretário da Diversidade do PV Capital – São
Paulo
Vera Motta – Secretária Nacional para Assuntos Jurídicos –
Partido Verde – Brasil
Mesa 2: Mulher
Moderadora:
Ana Acilda – Secretária Estadual da Mulher – Partido Verde –
São Paulo
Mesa 3 – Ecologia
Moderadores:
Sandro Biólogo – Biólogo especialista em Borboletário e
fundador da JPV Estadual (SP)
Calos Marx – Secretário Especial de Políticas Públicas do PVSP e presidente do PV Osasco
Mesa 4 – Verdes e o Poder
Moderador:
José Roberto Trícoli – Secretário Estadual de Administração do
PV-SP. Foi prefeito de Atibaia-SP (por 2 mandatos), Secretário

de Turismo do Estado de São Paulo, vereador e deputado
estadual.
Mesa 5 – Movimentos Sociais
Moderador:
Ricardo Silva – Dirigente nacional e secretário estadual de
Direitos Humanos PV- SP
Mesa 6 – Internacionalismo
Moderadores:
Marco Antonio Mroz – Dirigente nacional e secretário estadual
para Assuntos Parlamentares do PV-SP. Entre 2012 e 2014, foi o
secretário nacional de Relações Internacionais do PV Brasil e
presidente da Fundação Verde Herbert Daniel (FVHD). No
executivo, exerceu os cargos de secretário estadual adjunto de
Saneamento e Recursos Hídricos e secretário estadual de
Energia, ambos no 4º Governo de Geraldo Alckmin.
Luciano Frontelle – Ativista e Empreendedor social, é
envolvido com políticas públicas de juventude e atuante em
pautas relacionadas ao desenvolvimento sustentável e o combate
às mudanças climáticas. Participa de processos de negociações
internacionais desde 2012.
16h30 – EXPERIÊNCIAS ELEITORAIS
Mediação: João Artur – Secretário Estadual da Juventude – PVSP
Participação:
Bruno Ganem – Presidente do PV Indaiatuba
Fo o vereador mais votado em sua cidade em 2012. Foi candidato
a deputado estadual e a prefeito da cidade de Indaiatuba,
superando, em ambas as eleições, a casa dos 50 mil votos.
Victoria Xavier – Secretária de Juventude do PV-São José dos
Campos (SP)
Concorrendo ao cargo de vereadora, obteve mais de 3000 votos
na eleição 2016.

Matheus Mafepi – Vereador jovem eleito para o 2º mandato em
São José do Rio Pardo (SP);
Arthur Spindola – Vereador jovem eleito (2016) em Indaiatuba.
18h – REGRAS PARA ESCOLHA DOS COORDENADORES DA JPV-SP
Explanação sobre a eleição para os cargos de Coordenadores
Jovens das Bacia e dos Grupos de Trabalho da Juventude
Estadual.
18h30 – TRIBUNA LIVRE
Tempo para manifestações livres dos participantes e a
apresentação dos possíveis postulantes jovens a (pré)
candidaturas nas eleições 2018 (presidente- governador- dep.
Federal e deputado estadual).
20h – COQUETEL
Cardápio: Pizza e Refrigerante
(Faremos nossa própria confraternização. Traga seus bons
drinks e divirta-se).
DOMINGO – 18/02
8h / 9h- CAFÉ DA MANHÃ NO LOCAL
9h20 – Juventude Lixo Zero
Palestrante:
Leonardo Magno – Coordenador Juventude Lixo Zero São José dos
Campos (SP).

10h – Mandato Participativo “300”
Palestrante:
Caio Cunha (38) é vereador em Mogi das Cruzes aonde exerce seu
segundo mandato. Com 5.788 votos, foi o vereador mais votado
da cidade nas eleições de 2016. Formado em Tecnologia da
Informação, pela Universidade de Mogi das Cruzes, iniciou a
carreira profissional como designer e coordenou, nos últimos
anos, projetos na área de T.I. Em 2007, iniciou um trabalho de

base com a juventude mogiana para despertar um processo de
mudança política. Assim surgiu o movimento “Seja”, que hoje é
o grande “Norte” de sua atuação política. Caio fará uma
explanação sobre a metodologia da gestão de seu mandato
parlamentar, intitulada como “300”, já que é composta pela
participação popular de 300 mogianos. Por meio dessa atuação
democrática, o parlamentar dá voz aos cidadãos e os coloca
como protagonistas no trabalho legislativo.
11h – Conjuntura Política Nacional e Parlamentarismo
Palestrante: EDUARDO JORGE (Dispensa apresentações – #quero)
12h – Eleição das Coordenações Jovem de Bacia e escolha do GT
Estadual de Juventude
13h – Encerramento
SUGESTÃO FESTIVA
Você toca algum instrumento? Quer expor sua arte durante o
encontro?
No Sábado e Domingo, vários blocos de carnaval farão seus
“esquenta”. Portanto, programe-se para a folia, não exagere
para acordar no dia seguinte e “bora” aproveitar no pósencontro. Procure a comissão de eventos através do e-mail
edsonbrandao@live.com para mais informações.
BANQUINHA
Caso você queira vender algum material que se enquadre nesta
lista (camisetas, bottons, livros, doces, trufas, artesanato,
etc.), entre em contato com a organização através do e-mail
juventude@pv.org.br.
COMO VIABILIZAR SUA INSCRIÇÃO?
Filiados, para confirmar sua inscrição, favor responder todas
as perguntas endereçada à JPV-SP:
Nome completo:
Idade:

Município (onde consta o título eleitoral):
Bacia:
Pretende se hospedar na sede na noite do dia 18?
Email:
Telefone:
Endereço:
É filiado ao PV?
Ocupa cargo na executiva municipal? Se sim, qual?
Ocupa cargo eletivo?
Já disputou cargo eletivo?
Pretende se candidatar em 2018? Se sim, para qual cargo?
O questionário acima deve ser enviado, até dia 13/02/2017,
para: joao.art@gmail.com
ou através do fone/WhatsApp: 11 96435 7010. Contato: João
Artur – secretário estadual da Juventude
São Paulo, 27 de janeiro de 2017.
MARIANA PERIN
Secretária Nacional da Juventude
JOÃO ARTUR CAMARGO DE OLIVEIRA
Secretário Estadual da Juventude

