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V Carta da Juventude 

V Fórum Água e Juventude 

 

 
Lumiar - Nova Friburgo,20 de setembro de 2019. 

 

Nós, jovens presentes no V Fórum Água e Juventude do Comitê de Bacias dos rios 

Macaé e das Ostras, realizado na Ação Rural, Lumiar – Nova Friburgo - RJ, no dia 20 de 

Setembro de 2019, debatemos a temática da gestão participativa dos recursos hídricos. 

Problematizamos o uso recreativo dos recursos hídricos na Região Hidrográfica VIII e, através 

do olhar jovem, notamos e constatamos problemas quanto: mudanças climáticas, o desmonte 

das políticas públicas ambientais no Brasil, em especial a Amazônia; falta de sensibilização 

ambiental e a falta de engajamento civil. Desta forma, pontuamos algumas propostas que 

podem ser aplicadas na sociedade como um todo para que essa situação seja revertida. 

 

Elaboração, participação, engajamento e empoderamento juvenil dos espaços pertinentes à 

educação ambiental e sensibilização civil. 

 Implantação de projetos de educação ambiental na RH-VIII como solução para a sensibilizar 

a população e setor corporativo  acerca da gestão participativa dos recursos hídricos. 

 Organização de eventos a fim de propagar a importância e mobilizar a sociedade para 

pressionarem o poder público em sua região a implementar os objetivos da agenda 2030. 

 Compromisso de, cada jovem presente no V Fórum Água e Juventude, difundir o 

conhecimento adquirido durante o evento, e complementar a divulgação do próximo evento 

em diversos meios de comunicação, sobretudo nas redes sociais. 

 Estímulo e atenção à fiscalização do processo industrial e agrícola na RH-VIII e seus 

impactos. 

 Garantia da participação da juventude na elaboração, implementação, fiscalização e revisão 

do plano municipal de saneamento básico dos municípios que constituem a Região 

Hidrográfica VIII. 

 Ampliar a participação e inclusão da juventude brasileira nos espaços de controles sociais 

em esfera local, regional, nacional e internacional. 
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 Assegurar a participação da juventude e dos povos originários nos debates acerca dos 

impactos das mudanças climáticas.



O jovem tem o poder transformador, com isso, recomendamos no VI Fórum Água e 

Juventude, em 2020, uma temática com uma abordagem interseccional com a agenda 2030, 

especificamente o ODS 6, que trata sobre água e saneamento. Assim como aumentar a 

rotatividade dos locais de realização do evento, a fim de ampliar a participação e mobilização 

da juventude em toda a bacia hidrográfica.  


