
	
	

Carta	das	Juventudes	Cooperativistas	Solidárias	
	

	 As	juventudes	tem	um	grande	desafio	diante	do	desemprego	estrutural	e	da	precariedade	do	trabalho	
a	 que	 são	 submetidos.	 Segundo	 a	 OIT	 (Organização	 Internacional	 do	 Trabalho)	 o	 desemprego	 juvenil	
aumentou	de	25,2%	no	quarto	trimestre	de	2019	para	30,7%	no	quarto	trimestre	de	2020,	enquanto	a	taxa	
de	participação	da	força	de	trabalho	jovem	caiu	de	56,6%	para	51,8%	durante	o	mesmo	período	e	23%	da	
população	entre	15	e	24	anos	nem	trabalha	nem	estuda.	
	 Nesse	 quadro,	 uma	 das	 principais	 alternativas	 das	 juventudes	 tem	 sido	 o	 trabalho	 para	 grandes	
plataformas	 (aplicativos),	 que	 estão	 cada	 vez	mais	 concentrados	 em	 empresas	 transnacionais	 e	 com	 alta	
exploração	do	trabalho.	As	pesquisas	apontam	a	existência	de	1,5	milhões	de	entregadores	e	entregadoras,	
que	em	sua	maioria	são	pretos	ou	pardos	(68%)	segundo	classificação	do	IBGE,	e	com	remuneração	média	de	
R$	1.172,63,	sem	nenhum	contrato	de	trabalho.	
	 A	recuperação	da	economia	e	da	empregabilidade	é,	portanto,	uma	questão	estratégica	para	o	país,	
que	deve	avançar	em	conjunto	com	o	cooperativismo	solidário.	Este	se	destaca	como	uma	das	estratégias	
fundamentais	 para	 a	 ampliação	 das	 opções	 de	 trabalho	 decente	 para	 as	 juventudes	 e	 enfrentamento	 da	
questão	 estrutural	 do	 desemprego;	 bem	 como,	 uma	 estratégia	 substancial	 para	 as	 juventudes	 rurais,	
quilombolas	e	de	povos	tradicionais.	
	 Por	 isso,	 as	 juventudes	 das	 4	 centrais	 da	 Rede	Unicopas	 -	 fundamentadas	nas	 bandeiras	 de	 luta:	
cooperativismo	solidário,	economia	solidária,	luta	de	classes,	agroecologia,	agricultura	familiar,	soberania	
alimentar,	 equidade	 de	 gênero	 e	 direitos	 à	 população	 LGBTQIA+,	 defesa	 de	 questões	 étnico-raciais,	
educação	 do	 campo	 e	 meio	 ambiente	 -	 defendem	 as	 Cooperativas	 Solidárias	 como	 um	 movimento	 de	
renovação	do	 cooperativismo	brasileiro,	 cujos	 ideais	 são	 coerentes	 com	as	novas	 visões	a	 respeito	de	um	
funcionamento	mais	justo	dos	mercados.	
	 Abaixo,	a	Unicopas	apresenta	ao	Governo	de	Transição	as	seguintes	propostas:		
	

ü Participação	social,	acesso	à	cultura,	comunicação	e	mobilidade:	

1.	Inclusão	de	representação	de	jovens	cooperativistas	no	Conselho	Nacional	de	Juventudes	(CONJUVE);	
2.	 Criação	 de	 uma	 política	 que	 garanta	 a	 construção,	 manutenção,	 ampliação	 e	 requalificação	 dos	
equipamentos	culturais,	promovendo	a	acessibilidade,	sustentabilidade	e	participação	social	nas	periferias,	
distritos,	zonas	rurais,	comunidades	tradicionais,	povoados	e	assentamentos;	
3.	Implementação	de	antenas	de	telefones	para	áreas	rurais	e/ou	áreas	de	moradia	sem	acesso	a	sinais	de	
telefone,	com	o	objetivo	de	democratizar	o	acesso	à	comunicação,	principalmente	às	juventudes,	seja	sinal	de	
telefone,	acesso	à	rádio,	sinal	fibra	óptica,	ou	outros	recursos;	
4.		Criação	e	implementação	do	Fundo	Nacional	e	Inter	federativo	de	mobilidade	para	todos	os	jovens,	para	
subsidiar	a	tarifa	zero,	garantindo	um	transporte	público,	gratuito,	de	qualidade,	e	acessibilidade	em	toda	a	
frota;	

ü Formação:	

5.	Ampliação	das	Escolas	Agrícolas	e	dos	Institutos	Técnicos	Federais,	em	especial	nas	regiões	periféricas	e	
pelo	 interior	dos	Estados,	 com	aumento	na	oferta	de	cursos	de:	Cooperativismo,	Agroecologia,	 Zootecnia,	
Técnico	Agrícola,	Agropecuária,	desenvolvimento	rural,	logística,	dentre	outros;	



	
	

6.	Retomada	e	expansão	do	Programa	Ciências	 sem	Fronteiras	 -	ou	política	pública	com	objetivo	similar	 -,	
visando	 a	 inclusão	 prioritária	 de	 jovens	 cooperativistas	 para	 intercâmbio	 de	 conhecimento	 e	 de	 vivências	
profissionais	autogestionárias;	
7.	 Inclusão	 da	Disciplina	 sobre	 Cooperativismo	 e	 Associativismo	 na	 grade	 curricular	 obrigatória	 do	 Ensino	
Médio,	 como	 incentivo	 e	 promoção	 dos	 princípios	 de	 cooperação,	 solidariedade,	 gestão	 democrática,	
participação	econômica	e	apoio	à	comunidade;	
8.	 Estruturação	 de	 um	modelo	 de	 Educação	 contextualizado	 com	 o	 território,	 fortalecimento	 de	 políticas	
públicas	como	o	PRONERA,	PRONATEC	e	política	de	interiorização	do	ensino;	
9.	 Criação	 de	 uma	 política	 de	 incentivo	 educacional	 voltado	 especificamente	 a	 jovens	 filhos/as/es	 de	
cooperados/as,	tanto	de	catadores	e	catadoras	de	materiais	recicláveis	quanto	de	assentados/as,	com	ações	
de	atenção	à	família,	inclusão	social	e	valorização	dos	princípios	de	cooperação	e	associativismo.		
	

ü Comercialização,	incentivo	ao	crédito	e	geração	de	renda:	

10.	Criação	de	mecanismos	para	acesso	das	juventudes	ao	crédito	e	incentivo	à	sensibilização	e	constituição	
de	Fundos	Rotativos	solidários	(FRS)	como	forma	de	promoção	da	autonomia	financeira	das	juventudes;	
11.	Ampliação	do	acesso	da	 Juventude	aos	Programas	destinados	ao	acesso	ao	Crédito,	 como	o	PNCF	e	o	
PRONAF	 JOVEM,	 desburocratizando	 o	 processo,	 priorizando	 e	 garantindo	 juros	 zero	 para	 contratação	 de	
projetos	produtivos	da	juventude;	
12.	 Criação	 de	 políticas	 de	 incentivo	 fiscais	 e	 tributários	 ao	 modelo	 cooperativista	 para	 fortalecer	 as	
cooperativistas	existentes	e	as	que	serão	criadas	em	seus	diferentes	ramos;	
13.	 Garantia	 de	 participação	 mínima	 de	 30%	 de	 jovens	 nos	 projetos	 de	 venda	 nas	 Políticas	 Públicas	 de	
Comercialização;	
14.	Aprimoramento	e	ampliação	do	Programa	Jovem	Aprendiz,	com	subsidio	governamental	para	geração	de	
renda	e	primeiro	emprego	para	 jovens.	Assegurar	que	o	programa	 tenha	execução	 tanto	no	meio	urbano	
quanto	rural,	e	que	seja	contextualizado	com	o	território,	cooperativismo	solidário	e	educação	popular	nas	
suas	estruturas	de	comunidade,	modelo	econômico	e	estratégias	de	ensino.	
15.	Construção	uma	política	de	identificação	para	produtos	de	origem	das	juventudes	para	comercialização.	
Entende-se,	 como	 ideal,	 um	 selo	 de	 identificação	 dos	 produtos	 produzidos	 por	 grupos	 de	 jovens	 ou	
cooperativas	específicas	ou	majoritariamente	de	 jovens,	no	 intuito	de	beneficiar	para	unidades	 familiares,	
agroindústrias,	associações,	cooperativas	que	utilizam	o	selo	SAF	Jovem	em	suas	comercializações.	

ü Cooperativismo	de	plataforma:	

16.	Criação	do	Programa	Nacional	de	Fomento	ao	Cooperativismo	de	Plataforma,	potencializando	a	formação	
de	 cooperativas	 de	 trabalho	 de	 jovens	 entregadoras	 e	 programadores	 para	 ampliar	 sua	 autonomia	 e	
contratualidade	 diante	 das	 grandes	 plataformas	 (aplicativos),	 promovendo	 o	 trabalho	 decente	 das	
juventudes;	

ü Cooperativismo	rural:	

17.	Promoção	de	ampla	discussão	para	regulamentação	do	Programa	Nacional	de	Alimentação	Escolar	(PNAE),	
a	fim	de	fortalecer	processo	de	controle	social	do	programa,	de	forma	a	garantir	de	todas	as	universidades	e	
institutos	técnicos	federais	tenham	alimentos	das	cooperativas	e	associações	da	agricultura	familiar;	
18.	Ampliação	da	compra	e	qualificação	do	processo	de	gestão	e	controle	social	do	Programa	Aquisição	de	
Alimentos	(PAA)	de	itens	da	agricultura	familiar	para	instituições	de	ensino	do	âmbito	federal;		



	
	

19.	 Retomada	 dos	 seguintes	 programas:	 Pronacampo,	 Pronaf	 Jovem,	 ProJovem	 Campo,	 Pronatec	 Campo,	
Pronera,	Programa	Nossa	Primeira	Terra,	Plano	Nacional	de	Juventude	e	Sucessão	Rural,	e	Política	de	Reforma	
Agrária	com	foco	na	sucessão	rural;	
20.	 Reestruturação	 da	 Política	 de	 Desenvolvimento	 Territorial	 com	 foco	 na	 participação	 e	 inclusão	 da	
Juventude	 nos	 espaços	 de	 decisão	 e	 contemplação	 de	 demandas	 a	 partir	 das	 dinâmicas	 e	 realidades	
específicas	das	regiões;	
21.	Aprimoramento	do	Programa	de	Assistência	Técnica	e	Extensão	Rural	(ATER)	e	Programa	de	Assistência	
Técnica	e	Social	(ATES),	com	a	garantia	de:	atendimento	de	no	mínimo	30%	de	jovens;	estruturação	de	uma	
equipe	interdisciplinar,	com	cota	de	35%	de	contratação	de	jovens	nas	equipes	contratadas,	para	desenvolver	
processos	 relacionados	 a	 gestão	 e	 governança	 das	 cooperativas	 com	 foco	 no	 empoderamento	 das	
diversidades	existentes	no	meio	rural	entre	jovens,	como	a	diversidade	étnica,	social,	cultural,	de	gênero	e	
econômica;	e	execução	do	ATER/ATES	específico	para	jovens	rurais	e	cooperativistas	para	criar	e	desenvolver	
processos	de	inclusão	de	jovens	nos	diferentes	espaços	de	organização,	e	fomentar	projetos	produtivos	de	
cunho	agroecológico	e	orgânico.	
	
	
	 Brasília/DF,	29	de	novembro	de	2022.	

	
	

UNICOPAS	–	União	Nacional	das	Organizações	Cooperativistas	Solidárias	
Afiliadas:	UNICAFES	NACIONAL,	UNISOL	BRASIL,	CONCRAB/MST	e	UNICATADORES.	

	


