
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - 2021 

 
 Durante o ano de 2021 o Instituto de Protagonismo Juvenil (IPJ) assim como diversos 

outros coletivos passou por um período de rearticulação após o início da pandemia que se 

iniciou em 2020, as expectativas eram altas com o fim da pandemia, mas devido à má 

administração por parte dos governantes a vacinação foi tardada no Brasil, prolongando 

durante o início do ano medidas de isolamento e restrição de atividades. 

 Diante disso na primeira parte do ano o IPJ se concentrou em articular e promover 

atividades de cunho digital, como o lançamento da 16ª edição da “Revista Geração Z” que 

teve como tema “Juventudes em Tempos de Pandemia: Educação, Trabalho, Cultura e 

Desafios” e a contribuição e divulgação de palestras e cursos online, sendo os seguintes 

eventos: Encontro Nacional da Plataforma pela Reforma dos Movimento Sociais, Curso 

Juventude Empreendedora, Formação das Juventudes Pernambucanas: Perspectivas e Projetos 

de Vida, Expedição Pedagógica das Juventudes no Nordeste 2021, 1° Diálogos com a 

Educação Popular, Live sobre Financiamento de coletivos da COEP e a Semana do 

Empreendedor da FACAL. 

 A presença digital foi um legado que o ano de 2020 deixou e que deve ser aproveitado 

da melhor forma, portanto durante todo o ano o IPJ realizou campanhas de conscientização de 

forma digital, em sua maior parte pelo Instagram oficial da ONG o @IPJSURUBIM, sendo as 

principais campanhas realizadas: Mobilização Pelo Voto Feminino, Campanha de Coleta de 

Garrafas de Vidro para o Parque do Mamulengos Gigantes em Surubim, 11 anos do IPJ, 

Resíduos Sólidos, Campanha Contra a PL 490, 8 anos do Estatuto das Juventudes e a 

articulação em prol da construção do Skate Park em Surubim. 

 Com o avanço da vacinação atividades de cunho presencial puderam ser realizadas, o 

IPJ trabalhou na medida do possível, por possuir uma equipe reduzida, em estar presente em 

espaços e discussões importantes no município de Surubim, a exemplo foi a participação nas 

discussões da Comissão Pró-Universidade, que obteve êxito devido ao esforço de todos os 

coletivos envolvidos sendo o município de Surubim o primeiro do Agreste Setentrional de 

Pernambuco a ter uma Universidade em andamento. 

  Dentro da articulação dos Conselhos Municipais e Estaduais o IPJ se fez presente 

ativamente nas atividades de quatro conselhos, sendo estes o CMJ (Conselho Municipal das 

Juventudes de Surubim), o CEPPJ (Conselho Estadual de Políticas Públicas de Juventude de 

Pernambuco), o COMDEMAS (Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente e 

Sustentabilidade de Surubim)e o CMC (Conselho Municipal de Cultura) reafirmando o 

compromisso do Instituto nessas pautas e assumindo o secretariado do CMJ e do 

COMDEMAS. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No mês de agosto, no dia 10/08/2021, na Casa das Juventudes em Surubim-PE, o IPJ 

realizou uma roda de conversa com a temática: "O Impacto do Racismo para as Juventudes" 

com a mediação do artista e figurinista negro Paulo Ricardo, importante nome do cinema 

estadual e ativista na luta racial. O debate fez parte de uma ação contínua do IPJ denominada 

"Roda de Conversa Sem Vergonha" e que esteve dentro da programação de celebração do Dia 

Internacional da Juventude, comemorado no dia 12 de agosto de cada ano. Na ocasião o 

espaço de fala foi dado as nossas juventudes, com foco na escuta sobre as problemáticas 

raciais e sobre casos de racismo no nosso município.  

 No dia 21/08/2021, o Instituto de Protagonismo Juvenil (IPJ) recebeu uma comissão 

de jovens das cidades de Itapissuna e Itamaracá. Na ocasião, todos se reuniram na Casa das 

Juventudes para realizar um dia interativo de formação sobre conselhos municipais, 

agroecologia e protagonismo juvenil, no qual aconteceu trocas de conhecimentos e 

experiências dinâmicas, os jovens receberam o Passaporte Pernambuco e se dirigiram ao 

Parque dos Mamulengos Gigantes, na comunidade de Lagoa Nova. Com o passaporte em 

mãos, eles conheceram um pouco da história do Parque e como o IPJ também pôde contribuir 

para sua construção através dos relatos do presidente do IPJ, João Victor e dos diálogos 

compartilhados no local. 

 No dia 10/09/2021, membros do Instituto de Protagonismo Juvenil participaram de 

uma ação de implantação de horta escolar resultante de uma parceria entre o IPJ, a equipe do 

Nicho Sustentável e o Grêmio Estudantil da Escola Técnica Estadual Antônio Arruda de 

Farias, de Surubim-PE. Na ocasião foi abordado a importância da inclusão de temas 

ambientais nas escolas e da necessidade de se valorizar a agricultura local e a alimentação 

orgânica. 

 Dentro da perspectiva de formação o IPJ participou da Feira de Profissões do EREM 

Severino Farias, em que foram desenvolvidas dinâmicas e debates sobre protagonismo e as 

dificuldades das juventudes nos dias atuais. 

 Finalizando o ano, membros do Instituto participaram do Encontro Regional do Fórum 

de Juventude de Pernambuco (Fojupe) no território Xukuru do Ororubá, Pesqueira - PE, 

representando a região do Agreste, se configurando como um encontro de extrema relevância 

para a militância no Estado de Pernambuco, reencontrando e fortalecendo laços, 

principalmente num período pandêmico que estamos passando em que vemos os direitos das 

pessoas, em especial das juventudes, sendo ceifados. 

 

Surubim, 28 de janeiro de 2022. 

 

 

Glaydson Jhonnys Queiroz Xavier 

Secretário do IPJ 


