REUNIÃO ORDINÁRIA CEJUV 01/07/2019

Ao 30º dia do mês de setembro do ano de 2019, às 14h08min, na Sala de Situações do 7º
andar, na Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho, situada no Palácio das
Araucárias, à Rua Jacy Loureiro de Campos, s/n, Centro Cívico, Curitiba/PR, estiveram
reunidos os Conselheiros integrantes do Conselho Estadual da Juventude – CEJUV/PR.
Aberta a reunião pelo presidente do cejuv, procedeu-se a leitura e aprovação da ata da
reunião anterior por unanimidade dos conselheiros. O presidente apresentou o tema da
reunião temática do conselho, que neste mês foi o “setembro amarelo – mês de
conscientização e prevenção ao suicídio”. O Presidente ponderou sobre a importância do
tema, principalmente na juventude, sendo a terceira causa mundial de mortes nessa faixa
etária. Na Sequencia o Presidente abriu a palavra para o primeiro palestrante convidado,
o Professor Edimar Brígido, o qual fez uma reflexão sobre o mito imposto sobre o tema,
citou Durkheim que explica a naturalidade do pensamento suicida, falou sobre o efeito
verter, explicou que se trata de um problema de saúde pública difícil de ser enfrentado
sem entender as causas do suicídio – distúrbios mentais, eventos traumáticos e crise da
felicidade. Aberta a palavra aos demais conselheiros, fizeram intervenções Marcos Costa,
Pujol, Carlos Eduardo e Alysson, pela importância de abordagem do tema, superação do
preconceito e auxílios de familiares e amigos, o problema da automutilação e como evitar
o suicídio.
O Presidente então passou a palavra para a segunda palestrante convidada, Professora
Dione Maria Menz, que apresentou a complexidade do tema, não adstrita à psicologia.
Que a sociedade precisa debater o tema. Que cidades que possuem CAPS tem taxas de
suicídio 14% menores que cidades que não possuem este equipamento de assistência.
Que o corte de investimentos – teto de gastos do governo federal, nas áreas de saúde,
assistência e educação, afeta diretamente a política pública de prevenção ao suicídio.
Que a UFPR tem trabalhado muito na área, com pesquisas e produção de materiais. Que
há a necessidade de se noticiar números e casos para conscientizar e não dramatizar o
tema. Que na juventude apenas campanhas de prevenção não surgem efeitos, pois há
conscientização, mas não se sobrepõe ao desespero, à desesperança e à depressão dos
jovens. Indicou a revista RADIS – FIO CRUZ nº 196 para se estudar o tema. Aberta a
palavra aos demais conselheiros, fizeram intervenção Jonatas, Larissa e Marcos Costa,
sobre trabalho da UNEP acerca do tema, importância dos números e projetos do estado
que enfrentam o tema (plano decenal da criança e do adolescente e Paraná Seguro –
bolsas dentro dos centros de juventude) e a problemática do tema dentro da realidade
indígena. Professora Dione comentou as intervenções e reforçou a importância de se
combater a evasão escolar.
Seguindo a pauta o conselho aprovou por unanimidade Termo de Cooperação técnica
entre o CEJUV e a Universidade Positivo – Departamento de Internacional Office, para
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que o conselho faça a prospecção de jovens interessados em participar de intercâmbios
via Universidade Positivo, sendo que o tema fica sob responsabilidade da cadeira de
trabalho, empreendedorismo e renda.
Aprovada também por unanimidade a criação da carteirinha do Conselho, sob
responsabilidade do representante da cadeira de movimento estudantil.
O Coordenador de Juventude do Estado do Paraná, Luiz Guilherme, apresentou suas
preocupações sobre a possibilidade de realização da 4ª Conferência Estadual da
Juventude. Que tem tentado uma interlocução com a Secretaria Nacional de Juventude.
Que conversou com a Diretora do Departamento de Direitos Humanos da SEJUF, Regina
Bley, sobre o tema e o departamento irá auxiliar a construção da Conferência.
Deliberada a criação da Comissão Organizadora da 4ª Conferência Estadual da
Juventude, a qual foi eleita com os seguintes membros conselheiros: Eduardo Jansen,
Alysson, Jhonatas Serra e Luiz Guilherme.
Aprovado o ofício a ser enviado à Secretaria Nacional de Juventude e ao Conselho
Nacional de Juventude, solicitando maiores informações sobre a Conferencia nacional de
juventude.
Aprovado o não lançamento de edital para a ocupação das cadeiras vagas do conselho,
dada a proximidade do novo pleito regimental.
Aprovado o novo projeto de lei do Conselho Estadual de Juventude, por unanimidade, que
será apresentado ao governo.
Aprovada a organização de agendas com o secretário de justiça, família e trabalho e com
o governador do estado do paraná, pauta proposta por Marcos Costa.
Aprovado o guia de criação de conselhos, a ser repassado às prefeituras municipais e
entidades interessadas em criar conselhos em seus municípios.
Ainda, o Conselheiro Alysson fez convite para evento na câmara municipal de Curitiba,
sobre empregabilidade para jovens vulneráveis.
Em nada mais havendo o presidente encerrou a presente reunião ordinária

Fauze Salmen Neto
Secretário Executivo do CEJUV/PR
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