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JUVENTUDES

PRESENTES

Nossa 
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az a diferença

CARTA POLÍTICA
Propostas das juventudes da Bacia do Jacuípe, 

do Sertão do São Francisco e da região do Sisal 

aos candidatos e candidatas que participam 

das eleições municipais de 2020 na Bahia.
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PROPOSTA 10:PROPOSTA 10:PROPOSTA 10:PROPOSTA 10: Promover segurança alimentar e nutricional; Promover segurança alimentar e nutricional; Promover segurança alimentar e nutricional; Promover segurança alimentar e nutricional; Promover segurança alimentar e nutricional; Promover segurança alimentar e nutricional; Promover segurança alimentar e nutricional; Promover segurança alimentar e nutricional; Promover segurança alimentar e nutricional; Promover segurança alimentar e nutricional; Promover segurança alimentar e nutricional;
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cidades e consequente desenraizamento com o território, além de concidades e consequente desenraizamento com o território, além de concidades e consequente desenraizamento com o território, além de concidades e consequente desenraizamento com o território, além de concidades e consequente desenraizamento com o território, além de concidades e consequente desenraizamento com o território, além de concidades e consequente desenraizamento com o território, além de concidades e consequente desenraizamento com o território, além de concidades e consequente desenraizamento com o território, além de concidades e consequente desenraizamento com o território, além de concidades e consequente desenraizamento com o território, além de concidades e consequente desenraizamento com o território, além de concidades e consequente desenraizamento com o território, além de concidades e consequente desenraizamento com o território, além de concidades e consequente desenraizamento com o território, além de concidades e consequente desenraizamento com o território, além de concidades e consequente desenraizamento com o território, além de concidades e consequente desenraizamento com o território, além de concidades e consequente desenraizamento com o território, além de concidades e consequente desenraizamento com o território, além de concidades e consequente desenraizamento com o território, além de concidades e consequente desenraizamento com o território, além de concidades e consequente desenraizamento com o território, além de concidades e consequente desenraizamento com o território, além de concidades e consequente desenraizamento com o território, além de con-
duzir uma parcela da juventude a práticas ilícitas para manter o sustento duzir uma parcela da juventude a práticas ilícitas para manter o sustento duzir uma parcela da juventude a práticas ilícitas para manter o sustento duzir uma parcela da juventude a práticas ilícitas para manter o sustento duzir uma parcela da juventude a práticas ilícitas para manter o sustento duzir uma parcela da juventude a práticas ilícitas para manter o sustento duzir uma parcela da juventude a práticas ilícitas para manter o sustento duzir uma parcela da juventude a práticas ilícitas para manter o sustento duzir uma parcela da juventude a práticas ilícitas para manter o sustento duzir uma parcela da juventude a práticas ilícitas para manter o sustento duzir uma parcela da juventude a práticas ilícitas para manter o sustento duzir uma parcela da juventude a práticas ilícitas para manter o sustento duzir uma parcela da juventude a práticas ilícitas para manter o sustento duzir uma parcela da juventude a práticas ilícitas para manter o sustento duzir uma parcela da juventude a práticas ilícitas para manter o sustento duzir uma parcela da juventude a práticas ilícitas para manter o sustento duzir uma parcela da juventude a práticas ilícitas para manter o sustento 
da família. da família. da família. da família. da família. da família. da família. da família. da família. 

PROPOSTA 11:PROPOSTA 11:PROPOSTA 11:PROPOSTA 11:PROPOSTA 11:PROPOSTA 11:PROPOSTA 11:PROPOSTA 11:PROPOSTA 11:PROPOSTA 11: Implantação do programa “Primeiro Emprego”, para  Implantação do programa “Primeiro Emprego”, para  Implantação do programa “Primeiro Emprego”, para  Implantação do programa “Primeiro Emprego”, para  Implantação do programa “Primeiro Emprego”, para  Implantação do programa “Primeiro Emprego”, para  Implantação do programa “Primeiro Emprego”, para  Implantação do programa “Primeiro Emprego”, para  Implantação do programa “Primeiro Emprego”, para  Implantação do programa “Primeiro Emprego”, para  Implantação do programa “Primeiro Emprego”, para  Implantação do programa “Primeiro Emprego”, para  Implantação do programa “Primeiro Emprego”, para  Implantação do programa “Primeiro Emprego”, para  Implantação do programa “Primeiro Emprego”, para  Implantação do programa “Primeiro Emprego”, para  Implantação do programa “Primeiro Emprego”, para  Implantação do programa “Primeiro Emprego”, para  Implantação do programa “Primeiro Emprego”, para  Implantação do programa “Primeiro Emprego”, para  Implantação do programa “Primeiro Emprego”, para  Implantação do programa “Primeiro Emprego”, para  Implantação do programa “Primeiro Emprego”, para  Implantação do programa “Primeiro Emprego”, para  Implantação do programa “Primeiro Emprego”, para  Implantação do programa “Primeiro Emprego”, para  Implantação do programa “Primeiro Emprego”, para  Implantação do programa “Primeiro Emprego”, para  Implantação do programa “Primeiro Emprego”, para  Implantação do programa “Primeiro Emprego”, para  Implantação do programa “Primeiro Emprego”, para 
que o/a jovem possa permanecer no campo após concluir os estudos;que o/a jovem possa permanecer no campo após concluir os estudos;que o/a jovem possa permanecer no campo após concluir os estudos;que o/a jovem possa permanecer no campo após concluir os estudos;que o/a jovem possa permanecer no campo após concluir os estudos;que o/a jovem possa permanecer no campo após concluir os estudos;que o/a jovem possa permanecer no campo após concluir os estudos;que o/a jovem possa permanecer no campo após concluir os estudos;que o/a jovem possa permanecer no campo após concluir os estudos;que o/a jovem possa permanecer no campo após concluir os estudos;que o/a jovem possa permanecer no campo após concluir os estudos;que o/a jovem possa permanecer no campo após concluir os estudos;que o/a jovem possa permanecer no campo após concluir os estudos;que o/a jovem possa permanecer no campo após concluir os estudos;que o/a jovem possa permanecer no campo após concluir os estudos;que o/a jovem possa permanecer no campo após concluir os estudos;que o/a jovem possa permanecer no campo após concluir os estudos;que o/a jovem possa permanecer no campo após concluir os estudos;que o/a jovem possa permanecer no campo após concluir os estudos;que o/a jovem possa permanecer no campo após concluir os estudos;que o/a jovem possa permanecer no campo após concluir os estudos;que o/a jovem possa permanecer no campo após concluir os estudos;que o/a jovem possa permanecer no campo após concluir os estudos;que o/a jovem possa permanecer no campo após concluir os estudos;que o/a jovem possa permanecer no campo após concluir os estudos;que o/a jovem possa permanecer no campo após concluir os estudos;que o/a jovem possa permanecer no campo após concluir os estudos;que o/a jovem possa permanecer no campo após concluir os estudos;que o/a jovem possa permanecer no campo após concluir os estudos;que o/a jovem possa permanecer no campo após concluir os estudos;que o/a jovem possa permanecer no campo após concluir os estudos;que o/a jovem possa permanecer no campo após concluir os estudos;que o/a jovem possa permanecer no campo após concluir os estudos;que o/a jovem possa permanecer no campo após concluir os estudos;que o/a jovem possa permanecer no campo após concluir os estudos;que o/a jovem possa permanecer no campo após concluir os estudos;que o/a jovem possa permanecer no campo após concluir os estudos;que o/a jovem possa permanecer no campo após concluir os estudos;que o/a jovem possa permanecer no campo após concluir os estudos;que o/a jovem possa permanecer no campo após concluir os estudos;

PROPOSTA 12: PROPOSTA 12: PROPOSTA 12: PROPOSTA 12: PROPOSTA 12: PROPOSTA 12: PROPOSTA 12: PROPOSTA 12: PROPOSTA 12: PROPOSTA 12: Oferecer cursos e capacitações para que os/as agriOferecer cursos e capacitações para que os/as agriOferecer cursos e capacitações para que os/as agriOferecer cursos e capacitações para que os/as agriOferecer cursos e capacitações para que os/as agriOferecer cursos e capacitações para que os/as agriOferecer cursos e capacitações para que os/as agriOferecer cursos e capacitações para que os/as agriOferecer cursos e capacitações para que os/as agriOferecer cursos e capacitações para que os/as agriOferecer cursos e capacitações para que os/as agriOferecer cursos e capacitações para que os/as agriOferecer cursos e capacitações para que os/as agriOferecer cursos e capacitações para que os/as agriOferecer cursos e capacitações para que os/as agriOferecer cursos e capacitações para que os/as agriOferecer cursos e capacitações para que os/as agriOferecer cursos e capacitações para que os/as agriOferecer cursos e capacitações para que os/as agriOferecer cursos e capacitações para que os/as agriOferecer cursos e capacitações para que os/as agriOferecer cursos e capacitações para que os/as agriOferecer cursos e capacitações para que os/as agriOferecer cursos e capacitações para que os/as agriOferecer cursos e capacitações para que os/as agriOferecer cursos e capacitações para que os/as agriOferecer cursos e capacitações para que os/as agriOferecer cursos e capacitações para que os/as agriOferecer cursos e capacitações para que os/as agriOferecer cursos e capacitações para que os/as agriOferecer cursos e capacitações para que os/as agriOferecer cursos e capacitações para que os/as agriOferecer cursos e capacitações para que os/as agriOferecer cursos e capacitações para que os/as agriOferecer cursos e capacitações para que os/as agriOferecer cursos e capacitações para que os/as agriOferecer cursos e capacitações para que os/as agriOferecer cursos e capacitações para que os/as agriOferecer cursos e capacitações para que os/as agriOferecer cursos e capacitações para que os/as agriOferecer cursos e capacitações para que os/as agriOferecer cursos e capacitações para que os/as agriOferecer cursos e capacitações para que os/as agriOferecer cursos e capacitações para que os/as agriOferecer cursos e capacitações para que os/as agriOferecer cursos e capacitações para que os/as agriOferecer cursos e capacitações para que os/as agri-
cultores/as evitem a degradação do solo e consigam aumentar sua cultores/as evitem a degradação do solo e consigam aumentar sua cultores/as evitem a degradação do solo e consigam aumentar sua cultores/as evitem a degradação do solo e consigam aumentar sua cultores/as evitem a degradação do solo e consigam aumentar sua cultores/as evitem a degradação do solo e consigam aumentar sua cultores/as evitem a degradação do solo e consigam aumentar sua cultores/as evitem a degradação do solo e consigam aumentar sua cultores/as evitem a degradação do solo e consigam aumentar sua cultores/as evitem a degradação do solo e consigam aumentar sua cultores/as evitem a degradação do solo e consigam aumentar sua cultores/as evitem a degradação do solo e consigam aumentar sua cultores/as evitem a degradação do solo e consigam aumentar sua cultores/as evitem a degradação do solo e consigam aumentar sua cultores/as evitem a degradação do solo e consigam aumentar sua cultores/as evitem a degradação do solo e consigam aumentar sua cultores/as evitem a degradação do solo e consigam aumentar sua cultores/as evitem a degradação do solo e consigam aumentar sua cultores/as evitem a degradação do solo e consigam aumentar sua cultores/as evitem a degradação do solo e consigam aumentar sua cultores/as evitem a degradação do solo e consigam aumentar sua cultores/as evitem a degradação do solo e consigam aumentar sua cultores/as evitem a degradação do solo e consigam aumentar sua cultores/as evitem a degradação do solo e consigam aumentar sua cultores/as evitem a degradação do solo e consigam aumentar sua cultores/as evitem a degradação do solo e consigam aumentar sua cultores/as evitem a degradação do solo e consigam aumentar sua cultores/as evitem a degradação do solo e consigam aumentar sua cultores/as evitem a degradação do solo e consigam aumentar sua cultores/as evitem a degradação do solo e consigam aumentar sua cultores/as evitem a degradação do solo e consigam aumentar sua cultores/as evitem a degradação do solo e consigam aumentar sua cultores/as evitem a degradação do solo e consigam aumentar sua cultores/as evitem a degradação do solo e consigam aumentar sua cultores/as evitem a degradação do solo e consigam aumentar sua cultores/as evitem a degradação do solo e consigam aumentar sua cultores/as evitem a degradação do solo e consigam aumentar sua cultores/as evitem a degradação do solo e consigam aumentar sua cultores/as evitem a degradação do solo e consigam aumentar sua cultores/as evitem a degradação do solo e consigam aumentar sua cultores/as evitem a degradação do solo e consigam aumentar sua 
produção e geração de renda, além de garantir assistência técnica contiprodução e geração de renda, além de garantir assistência técnica contiprodução e geração de renda, além de garantir assistência técnica contiprodução e geração de renda, além de garantir assistência técnica contiprodução e geração de renda, além de garantir assistência técnica contiprodução e geração de renda, além de garantir assistência técnica contiprodução e geração de renda, além de garantir assistência técnica contiprodução e geração de renda, além de garantir assistência técnica contiprodução e geração de renda, além de garantir assistência técnica contiprodução e geração de renda, além de garantir assistência técnica contiprodução e geração de renda, além de garantir assistência técnica contiprodução e geração de renda, além de garantir assistência técnica contiprodução e geração de renda, além de garantir assistência técnica contiprodução e geração de renda, além de garantir assistência técnica contiprodução e geração de renda, além de garantir assistência técnica contiprodução e geração de renda, além de garantir assistência técnica contiprodução e geração de renda, além de garantir assistência técnica contiprodução e geração de renda, além de garantir assistência técnica contiprodução e geração de renda, além de garantir assistência técnica contiprodução e geração de renda, além de garantir assistência técnica contiprodução e geração de renda, além de garantir assistência técnica contiprodução e geração de renda, além de garantir assistência técnica contiprodução e geração de renda, além de garantir assistência técnica contiprodução e geração de renda, além de garantir assistência técnica contiprodução e geração de renda, além de garantir assistência técnica conti-
nuada às famílias;nuada às famílias;nuada às famílias;nuada às famílias;nuada às famílias;

PROPOSTA 13:PROPOSTA 13:PROPOSTA 13:PROPOSTA 13:PROPOSTA 13:PROPOSTA 13:PROPOSTA 13:PROPOSTA 13:PROPOSTA 13:PROPOSTA 13:PROPOSTA 13:PROPOSTA 13:PROPOSTA 13:PROPOSTA 13:PROPOSTA 13:PROPOSTA 13: Favorecer a comercialização e escoamento dos  Favorecer a comercialização e escoamento dos  Favorecer a comercialização e escoamento dos  Favorecer a comercialização e escoamento dos  Favorecer a comercialização e escoamento dos  Favorecer a comercialização e escoamento dos  Favorecer a comercialização e escoamento dos  Favorecer a comercialização e escoamento dos  Favorecer a comercialização e escoamento dos  Favorecer a comercialização e escoamento dos  Favorecer a comercialização e escoamento dos  Favorecer a comercialização e escoamento dos  Favorecer a comercialização e escoamento dos  Favorecer a comercialização e escoamento dos  Favorecer a comercialização e escoamento dos  Favorecer a comercialização e escoamento dos  Favorecer a comercialização e escoamento dos  Favorecer a comercialização e escoamento dos  Favorecer a comercialização e escoamento dos  Favorecer a comercialização e escoamento dos  Favorecer a comercialização e escoamento dos  Favorecer a comercialização e escoamento dos  Favorecer a comercialização e escoamento dos  Favorecer a comercialização e escoamento dos  Favorecer a comercialização e escoamento dos  Favorecer a comercialização e escoamento dos  Favorecer a comercialização e escoamento dos  Favorecer a comercialização e escoamento dos  Favorecer a comercialização e escoamento dos  Favorecer a comercialização e escoamento dos  Favorecer a comercialização e escoamento dos  Favorecer a comercialização e escoamento dos  Favorecer a comercialização e escoamento dos  Favorecer a comercialização e escoamento dos  Favorecer a comercialização e escoamento dos  Favorecer a comercialização e escoamento dos  Favorecer a comercialização e escoamento dos  Favorecer a comercialização e escoamento dos  Favorecer a comercialização e escoamento dos  Favorecer a comercialização e escoamento dos  Favorecer a comercialização e escoamento dos  Favorecer a comercialização e escoamento dos  Favorecer a comercialização e escoamento dos  Favorecer a comercialização e escoamento dos  Favorecer a comercialização e escoamento dos  Favorecer a comercialização e escoamento dos  Favorecer a comercialização e escoamento dos  Favorecer a comercialização e escoamento dos  Favorecer a comercialização e escoamento dos 
alimentos produzidos pelos/as jovens agricultores/as;alimentos produzidos pelos/as jovens agricultores/as;alimentos produzidos pelos/as jovens agricultores/as;alimentos produzidos pelos/as jovens agricultores/as;alimentos produzidos pelos/as jovens agricultores/as;alimentos produzidos pelos/as jovens agricultores/as;alimentos produzidos pelos/as jovens agricultores/as;alimentos produzidos pelos/as jovens agricultores/as;alimentos produzidos pelos/as jovens agricultores/as;alimentos produzidos pelos/as jovens agricultores/as;alimentos produzidos pelos/as jovens agricultores/as;alimentos produzidos pelos/as jovens agricultores/as;alimentos produzidos pelos/as jovens agricultores/as;alimentos produzidos pelos/as jovens agricultores/as;alimentos produzidos pelos/as jovens agricultores/as;alimentos produzidos pelos/as jovens agricultores/as;alimentos produzidos pelos/as jovens agricultores/as;alimentos produzidos pelos/as jovens agricultores/as;alimentos produzidos pelos/as jovens agricultores/as;alimentos produzidos pelos/as jovens agricultores/as;alimentos produzidos pelos/as jovens agricultores/as;alimentos produzidos pelos/as jovens agricultores/as;alimentos produzidos pelos/as jovens agricultores/as;alimentos produzidos pelos/as jovens agricultores/as;alimentos produzidos pelos/as jovens agricultores/as;alimentos produzidos pelos/as jovens agricultores/as;alimentos produzidos pelos/as jovens agricultores/as;alimentos produzidos pelos/as jovens agricultores/as;alimentos produzidos pelos/as jovens agricultores/as;alimentos produzidos pelos/as jovens agricultores/as;alimentos produzidos pelos/as jovens agricultores/as;alimentos produzidos pelos/as jovens agricultores/as;

PROPOSTA 14:PROPOSTA 14:PROPOSTA 14:PROPOSTA 14:PROPOSTA 14:PROPOSTA 14:PROPOSTA 14:PROPOSTA 14:PROPOSTA 14:PROPOSTA 14: Compra de alimentos produzidos pelos/as agriculto Compra de alimentos produzidos pelos/as agriculto Compra de alimentos produzidos pelos/as agriculto Compra de alimentos produzidos pelos/as agriculto Compra de alimentos produzidos pelos/as agriculto Compra de alimentos produzidos pelos/as agriculto Compra de alimentos produzidos pelos/as agriculto Compra de alimentos produzidos pelos/as agriculto Compra de alimentos produzidos pelos/as agriculto Compra de alimentos produzidos pelos/as agriculto Compra de alimentos produzidos pelos/as agriculto Compra de alimentos produzidos pelos/as agriculto Compra de alimentos produzidos pelos/as agriculto Compra de alimentos produzidos pelos/as agriculto Compra de alimentos produzidos pelos/as agriculto Compra de alimentos produzidos pelos/as agriculto Compra de alimentos produzidos pelos/as agriculto Compra de alimentos produzidos pelos/as agriculto Compra de alimentos produzidos pelos/as agriculto Compra de alimentos produzidos pelos/as agriculto Compra de alimentos produzidos pelos/as agriculto Compra de alimentos produzidos pelos/as agriculto Compra de alimentos produzidos pelos/as agriculto Compra de alimentos produzidos pelos/as agriculto Compra de alimentos produzidos pelos/as agriculto Compra de alimentos produzidos pelos/as agriculto Compra de alimentos produzidos pelos/as agriculto Compra de alimentos produzidos pelos/as agriculto Compra de alimentos produzidos pelos/as agriculto Compra de alimentos produzidos pelos/as agriculto Compra de alimentos produzidos pelos/as agriculto-
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res/as locais e distribuição para a população, garantindo uma cota para res/as locais e distribuição para a população, garantindo uma cota para res/as locais e distribuição para a população, garantindo uma cota para res/as locais e distribuição para a população, garantindo uma cota para res/as locais e distribuição para a população, garantindo uma cota para res/as locais e distribuição para a população, garantindo uma cota para res/as locais e distribuição para a população, garantindo uma cota para res/as locais e distribuição para a população, garantindo uma cota para res/as locais e distribuição para a população, garantindo uma cota para res/as locais e distribuição para a população, garantindo uma cota para res/as locais e distribuição para a população, garantindo uma cota para res/as locais e distribuição para a população, garantindo uma cota para res/as locais e distribuição para a população, garantindo uma cota para res/as locais e distribuição para a população, garantindo uma cota para res/as locais e distribuição para a população, garantindo uma cota para res/as locais e distribuição para a população, garantindo uma cota para res/as locais e distribuição para a população, garantindo uma cota para res/as locais e distribuição para a população, garantindo uma cota para res/as locais e distribuição para a população, garantindo uma cota para res/as locais e distribuição para a população, garantindo uma cota para res/as locais e distribuição para a população, garantindo uma cota para res/as locais e distribuição para a população, garantindo uma cota para res/as locais e distribuição para a população, garantindo uma cota para res/as locais e distribuição para a população, garantindo uma cota para res/as locais e distribuição para a população, garantindo uma cota para res/as locais e distribuição para a população, garantindo uma cota para res/as locais e distribuição para a população, garantindo uma cota para res/as locais e distribuição para a população, garantindo uma cota para res/as locais e distribuição para a população, garantindo uma cota para res/as locais e distribuição para a população, garantindo uma cota para res/as locais e distribuição para a população, garantindo uma cota para res/as locais e distribuição para a população, garantindo uma cota para res/as locais e distribuição para a população, garantindo uma cota para res/as locais e distribuição para a população, garantindo uma cota para res/as locais e distribuição para a população, garantindo uma cota para res/as locais e distribuição para a população, garantindo uma cota para res/as locais e distribuição para a população, garantindo uma cota para res/as locais e distribuição para a população, garantindo uma cota para res/as locais e distribuição para a população, garantindo uma cota para res/as locais e distribuição para a população, garantindo uma cota para res/as locais e distribuição para a população, garantindo uma cota para res/as locais e distribuição para a população, garantindo uma cota para res/as locais e distribuição para a população, garantindo uma cota para res/as locais e distribuição para a população, garantindo uma cota para res/as locais e distribuição para a população, garantindo uma cota para res/as locais e distribuição para a população, garantindo uma cota para res/as locais e distribuição para a população, garantindo uma cota para res/as locais e distribuição para a população, garantindo uma cota para res/as locais e distribuição para a população, garantindo uma cota para res/as locais e distribuição para a população, garantindo uma cota para res/as locais e distribuição para a população, garantindo uma cota para res/as locais e distribuição para a população, garantindo uma cota para res/as locais e distribuição para a população, garantindo uma cota para res/as locais e distribuição para a população, garantindo uma cota para res/as locais e distribuição para a população, garantindo uma cota para res/as locais e distribuição para a população, garantindo uma cota para res/as locais e distribuição para a população, garantindo uma cota para res/as locais e distribuição para a população, garantindo uma cota para res/as locais e distribuição para a população, garantindo uma cota para res/as locais e distribuição para a população, garantindo uma cota para res/as locais e distribuição para a população, garantindo uma cota para res/as locais e distribuição para a população, garantindo uma cota para res/as locais e distribuição para a população, garantindo uma cota para res/as locais e distribuição para a população, garantindo uma cota para res/as locais e distribuição para a população, garantindo uma cota para 
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de feminina na política.de feminina na política.de feminina na política.de feminina na política.de feminina na política.de feminina na política.de feminina na política.de feminina na política.de feminina na política.de feminina na política.de feminina na política.de feminina na política.de feminina na política.de feminina na política.

PROPOSTA 24: PROPOSTA 24: PROPOSTA 24: PROPOSTA 24: PROPOSTA 24: PROPOSTA 24: PROPOSTA 24: PROPOSTA 24: PROPOSTA 24: PROPOSTA 24: PROPOSTA 24: PROPOSTA 24: PROPOSTA 24: PROPOSTA 24: PROPOSTA 24: PROPOSTA 24: Ampliar e fiscalizar o acesso aos Centros de ReferênAmpliar e fiscalizar o acesso aos Centros de ReferênAmpliar e fiscalizar o acesso aos Centros de ReferênAmpliar e fiscalizar o acesso aos Centros de ReferênAmpliar e fiscalizar o acesso aos Centros de ReferênAmpliar e fiscalizar o acesso aos Centros de ReferênAmpliar e fiscalizar o acesso aos Centros de ReferênAmpliar e fiscalizar o acesso aos Centros de ReferênAmpliar e fiscalizar o acesso aos Centros de ReferênAmpliar e fiscalizar o acesso aos Centros de ReferênAmpliar e fiscalizar o acesso aos Centros de ReferênAmpliar e fiscalizar o acesso aos Centros de ReferênAmpliar e fiscalizar o acesso aos Centros de ReferênAmpliar e fiscalizar o acesso aos Centros de ReferênAmpliar e fiscalizar o acesso aos Centros de ReferênAmpliar e fiscalizar o acesso aos Centros de ReferênAmpliar e fiscalizar o acesso aos Centros de ReferênAmpliar e fiscalizar o acesso aos Centros de ReferênAmpliar e fiscalizar o acesso aos Centros de ReferênAmpliar e fiscalizar o acesso aos Centros de ReferênAmpliar e fiscalizar o acesso aos Centros de ReferênAmpliar e fiscalizar o acesso aos Centros de ReferênAmpliar e fiscalizar o acesso aos Centros de ReferênAmpliar e fiscalizar o acesso aos Centros de ReferênAmpliar e fiscalizar o acesso aos Centros de ReferênAmpliar e fiscalizar o acesso aos Centros de ReferênAmpliar e fiscalizar o acesso aos Centros de ReferênAmpliar e fiscalizar o acesso aos Centros de ReferênAmpliar e fiscalizar o acesso aos Centros de ReferênAmpliar e fiscalizar o acesso aos Centros de ReferênAmpliar e fiscalizar o acesso aos Centros de ReferênAmpliar e fiscalizar o acesso aos Centros de ReferênAmpliar e fiscalizar o acesso aos Centros de ReferênAmpliar e fiscalizar o acesso aos Centros de ReferênAmpliar e fiscalizar o acesso aos Centros de ReferênAmpliar e fiscalizar o acesso aos Centros de ReferênAmpliar e fiscalizar o acesso aos Centros de ReferênAmpliar e fiscalizar o acesso aos Centros de ReferênAmpliar e fiscalizar o acesso aos Centros de ReferênAmpliar e fiscalizar o acesso aos Centros de ReferênAmpliar e fiscalizar o acesso aos Centros de ReferênAmpliar e fiscalizar o acesso aos Centros de ReferênAmpliar e fiscalizar o acesso aos Centros de ReferênAmpliar e fiscalizar o acesso aos Centros de ReferênAmpliar e fiscalizar o acesso aos Centros de ReferênAmpliar e fiscalizar o acesso aos Centros de ReferênAmpliar e fiscalizar o acesso aos Centros de ReferênAmpliar e fiscalizar o acesso aos Centros de ReferênAmpliar e fiscalizar o acesso aos Centros de Referên-
cia de Assistência Social (CRAS), com acompanhamento às famílias;cia de Assistência Social (CRAS), com acompanhamento às famílias;cia de Assistência Social (CRAS), com acompanhamento às famílias;cia de Assistência Social (CRAS), com acompanhamento às famílias;cia de Assistência Social (CRAS), com acompanhamento às famílias;cia de Assistência Social (CRAS), com acompanhamento às famílias;cia de Assistência Social (CRAS), com acompanhamento às famílias;cia de Assistência Social (CRAS), com acompanhamento às famílias;cia de Assistência Social (CRAS), com acompanhamento às famílias;cia de Assistência Social (CRAS), com acompanhamento às famílias;cia de Assistência Social (CRAS), com acompanhamento às famílias;cia de Assistência Social (CRAS), com acompanhamento às famílias;cia de Assistência Social (CRAS), com acompanhamento às famílias;cia de Assistência Social (CRAS), com acompanhamento às famílias;cia de Assistência Social (CRAS), com acompanhamento às famílias;cia de Assistência Social (CRAS), com acompanhamento às famílias;cia de Assistência Social (CRAS), com acompanhamento às famílias;cia de Assistência Social (CRAS), com acompanhamento às famílias;cia de Assistência Social (CRAS), com acompanhamento às famílias;cia de Assistência Social (CRAS), com acompanhamento às famílias;cia de Assistência Social (CRAS), com acompanhamento às famílias;cia de Assistência Social (CRAS), com acompanhamento às famílias;cia de Assistência Social (CRAS), com acompanhamento às famílias;cia de Assistência Social (CRAS), com acompanhamento às famílias;cia de Assistência Social (CRAS), com acompanhamento às famílias;cia de Assistência Social (CRAS), com acompanhamento às famílias;cia de Assistência Social (CRAS), com acompanhamento às famílias;cia de Assistência Social (CRAS), com acompanhamento às famílias;cia de Assistência Social (CRAS), com acompanhamento às famílias;cia de Assistência Social (CRAS), com acompanhamento às famílias;cia de Assistência Social (CRAS), com acompanhamento às famílias;cia de Assistência Social (CRAS), com acompanhamento às famílias;cia de Assistência Social (CRAS), com acompanhamento às famílias;cia de Assistência Social (CRAS), com acompanhamento às famílias;cia de Assistência Social (CRAS), com acompanhamento às famílias;cia de Assistência Social (CRAS), com acompanhamento às famílias;cia de Assistência Social (CRAS), com acompanhamento às famílias;cia de Assistência Social (CRAS), com acompanhamento às famílias;

PROPOSTA 25:PROPOSTA 25:PROPOSTA 25:PROPOSTA 25:PROPOSTA 25:PROPOSTA 25:PROPOSTA 25:PROPOSTA 25:PROPOSTA 25:PROPOSTA 25:PROPOSTA 25: Criar programas de amparo às mulheres vítimas de  Criar programas de amparo às mulheres vítimas de  Criar programas de amparo às mulheres vítimas de  Criar programas de amparo às mulheres vítimas de  Criar programas de amparo às mulheres vítimas de  Criar programas de amparo às mulheres vítimas de  Criar programas de amparo às mulheres vítimas de  Criar programas de amparo às mulheres vítimas de  Criar programas de amparo às mulheres vítimas de  Criar programas de amparo às mulheres vítimas de  Criar programas de amparo às mulheres vítimas de  Criar programas de amparo às mulheres vítimas de  Criar programas de amparo às mulheres vítimas de  Criar programas de amparo às mulheres vítimas de  Criar programas de amparo às mulheres vítimas de  Criar programas de amparo às mulheres vítimas de  Criar programas de amparo às mulheres vítimas de  Criar programas de amparo às mulheres vítimas de  Criar programas de amparo às mulheres vítimas de  Criar programas de amparo às mulheres vítimas de  Criar programas de amparo às mulheres vítimas de  Criar programas de amparo às mulheres vítimas de  Criar programas de amparo às mulheres vítimas de  Criar programas de amparo às mulheres vítimas de  Criar programas de amparo às mulheres vítimas de  Criar programas de amparo às mulheres vítimas de  Criar programas de amparo às mulheres vítimas de  Criar programas de amparo às mulheres vítimas de  Criar programas de amparo às mulheres vítimas de  Criar programas de amparo às mulheres vítimas de  Criar programas de amparo às mulheres vítimas de 
violência;violência;violência;violência;violência;violência;violência;violência;violência;violência;violência;

PROPOSTA 26:PROPOSTA 26:PROPOSTA 26:PROPOSTA 26:PROPOSTA 26: Reforçar a iluminação pública para aumentar a segu Reforçar a iluminação pública para aumentar a segu Reforçar a iluminação pública para aumentar a segu Reforçar a iluminação pública para aumentar a segu Reforçar a iluminação pública para aumentar a segu Reforçar a iluminação pública para aumentar a segu Reforçar a iluminação pública para aumentar a segu Reforçar a iluminação pública para aumentar a segu Reforçar a iluminação pública para aumentar a segu Reforçar a iluminação pública para aumentar a segu Reforçar a iluminação pública para aumentar a segu Reforçar a iluminação pública para aumentar a segu Reforçar a iluminação pública para aumentar a segu-
rança nas ruas;rança nas ruas;rança nas ruas;rança nas ruas;rança nas ruas;rança nas ruas;rança nas ruas;

PROPOSTA 27:PROPOSTA 27:PROPOSTA 27:PROPOSTA 27:PROPOSTA 27:PROPOSTA 27:PROPOSTA 27:PROPOSTA 27:PROPOSTA 27:PROPOSTA 27:PROPOSTA 27: Aprovar leis que permitam a reflexão sobre questões  Aprovar leis que permitam a reflexão sobre questões  Aprovar leis que permitam a reflexão sobre questões  Aprovar leis que permitam a reflexão sobre questões  Aprovar leis que permitam a reflexão sobre questões  Aprovar leis que permitam a reflexão sobre questões  Aprovar leis que permitam a reflexão sobre questões  Aprovar leis que permitam a reflexão sobre questões  Aprovar leis que permitam a reflexão sobre questões  Aprovar leis que permitam a reflexão sobre questões  Aprovar leis que permitam a reflexão sobre questões  Aprovar leis que permitam a reflexão sobre questões  Aprovar leis que permitam a reflexão sobre questões  Aprovar leis que permitam a reflexão sobre questões  Aprovar leis que permitam a reflexão sobre questões  Aprovar leis que permitam a reflexão sobre questões  Aprovar leis que permitam a reflexão sobre questões  Aprovar leis que permitam a reflexão sobre questões  Aprovar leis que permitam a reflexão sobre questões  Aprovar leis que permitam a reflexão sobre questões  Aprovar leis que permitam a reflexão sobre questões  Aprovar leis que permitam a reflexão sobre questões  Aprovar leis que permitam a reflexão sobre questões  Aprovar leis que permitam a reflexão sobre questões  Aprovar leis que permitam a reflexão sobre questões  Aprovar leis que permitam a reflexão sobre questões  Aprovar leis que permitam a reflexão sobre questões  Aprovar leis que permitam a reflexão sobre questões  Aprovar leis que permitam a reflexão sobre questões  Aprovar leis que permitam a reflexão sobre questões  Aprovar leis que permitam a reflexão sobre questões 
de gênero nas escolas;de gênero nas escolas;de gênero nas escolas;de gênero nas escolas;de gênero nas escolas;de gênero nas escolas;de gênero nas escolas;de gênero nas escolas;de gênero nas escolas;de gênero nas escolas;de gênero nas escolas;de gênero nas escolas;de gênero nas escolas;de gênero nas escolas;de gênero nas escolas;de gênero nas escolas;de gênero nas escolas;de gênero nas escolas;de gênero nas escolas;de gênero nas escolas;de gênero nas escolas;de gênero nas escolas;

PROPOSTA 28:PROPOSTA 28:PROPOSTA 28:PROPOSTA 28:PROPOSTA 28:PROPOSTA 28:PROPOSTA 28:PROPOSTA 28:PROPOSTA 28:PROPOSTA 28:PROPOSTA 28: Promover ações que efetivem a aplicação da Lei Maria  Promover ações que efetivem a aplicação da Lei Maria  Promover ações que efetivem a aplicação da Lei Maria  Promover ações que efetivem a aplicação da Lei Maria  Promover ações que efetivem a aplicação da Lei Maria  Promover ações que efetivem a aplicação da Lei Maria  Promover ações que efetivem a aplicação da Lei Maria  Promover ações que efetivem a aplicação da Lei Maria  Promover ações que efetivem a aplicação da Lei Maria  Promover ações que efetivem a aplicação da Lei Maria  Promover ações que efetivem a aplicação da Lei Maria  Promover ações que efetivem a aplicação da Lei Maria  Promover ações que efetivem a aplicação da Lei Maria  Promover ações que efetivem a aplicação da Lei Maria  Promover ações que efetivem a aplicação da Lei Maria  Promover ações que efetivem a aplicação da Lei Maria  Promover ações que efetivem a aplicação da Lei Maria  Promover ações que efetivem a aplicação da Lei Maria  Promover ações que efetivem a aplicação da Lei Maria  Promover ações que efetivem a aplicação da Lei Maria  Promover ações que efetivem a aplicação da Lei Maria  Promover ações que efetivem a aplicação da Lei Maria  Promover ações que efetivem a aplicação da Lei Maria  Promover ações que efetivem a aplicação da Lei Maria  Promover ações que efetivem a aplicação da Lei Maria  Promover ações que efetivem a aplicação da Lei Maria  Promover ações que efetivem a aplicação da Lei Maria  Promover ações que efetivem a aplicação da Lei Maria  Promover ações que efetivem a aplicação da Lei Maria  Promover ações que efetivem a aplicação da Lei Maria  Promover ações que efetivem a aplicação da Lei Maria 
da Penha e contratação de profissionais especializados (psicólogos/as, da Penha e contratação de profissionais especializados (psicólogos/as, da Penha e contratação de profissionais especializados (psicólogos/as, da Penha e contratação de profissionais especializados (psicólogos/as, da Penha e contratação de profissionais especializados (psicólogos/as, da Penha e contratação de profissionais especializados (psicólogos/as, da Penha e contratação de profissionais especializados (psicólogos/as, da Penha e contratação de profissionais especializados (psicólogos/as, da Penha e contratação de profissionais especializados (psicólogos/as, da Penha e contratação de profissionais especializados (psicólogos/as, da Penha e contratação de profissionais especializados (psicólogos/as, da Penha e contratação de profissionais especializados (psicólogos/as, da Penha e contratação de profissionais especializados (psicólogos/as, da Penha e contratação de profissionais especializados (psicólogos/as, da Penha e contratação de profissionais especializados (psicólogos/as, da Penha e contratação de profissionais especializados (psicólogos/as, da Penha e contratação de profissionais especializados (psicólogos/as, da Penha e contratação de profissionais especializados (psicólogos/as, da Penha e contratação de profissionais especializados (psicólogos/as, da Penha e contratação de profissionais especializados (psicólogos/as, da Penha e contratação de profissionais especializados (psicólogos/as, da Penha e contratação de profissionais especializados (psicólogos/as, da Penha e contratação de profissionais especializados (psicólogos/as, da Penha e contratação de profissionais especializados (psicólogos/as, da Penha e contratação de profissionais especializados (psicólogos/as, da Penha e contratação de profissionais especializados (psicólogos/as, da Penha e contratação de profissionais especializados (psicólogos/as, da Penha e contratação de profissionais especializados (psicólogos/as, da Penha e contratação de profissionais especializados (psicólogos/as, da Penha e contratação de profissionais especializados (psicólogos/as, da Penha e contratação de profissionais especializados (psicólogos/as, da Penha e contratação de profissionais especializados (psicólogos/as, da Penha e contratação de profissionais especializados (psicólogos/as, da Penha e contratação de profissionais especializados (psicólogos/as, da Penha e contratação de profissionais especializados (psicólogos/as, da Penha e contratação de profissionais especializados (psicólogos/as, da Penha e contratação de profissionais especializados (psicólogos/as, da Penha e contratação de profissionais especializados (psicólogos/as, da Penha e contratação de profissionais especializados (psicólogos/as, da Penha e contratação de profissionais especializados (psicólogos/as, da Penha e contratação de profissionais especializados (psicólogos/as, 
assessoria jurídica, assistência social);assessoria jurídica, assistência social);assessoria jurídica, assistência social);assessoria jurídica, assistência social);assessoria jurídica, assistência social);assessoria jurídica, assistência social);assessoria jurídica, assistência social);assessoria jurídica, assistência social);assessoria jurídica, assistência social);assessoria jurídica, assistência social);assessoria jurídica, assistência social);assessoria jurídica, assistência social);assessoria jurídica, assistência social);assessoria jurídica, assistência social);assessoria jurídica, assistência social);assessoria jurídica, assistência social);assessoria jurídica, assistência social);assessoria jurídica, assistência social);assessoria jurídica, assistência social);assessoria jurídica, assistência social);assessoria jurídica, assistência social);assessoria jurídica, assistência social);assessoria jurídica, assistência social);assessoria jurídica, assistência social);assessoria jurídica, assistência social);assessoria jurídica, assistência social);assessoria jurídica, assistência social);assessoria jurídica, assistência social);assessoria jurídica, assistência social);assessoria jurídica, assistência social);assessoria jurídica, assistência social);assessoria jurídica, assistência social);assessoria jurídica, assistência social);assessoria jurídica, assistência social);assessoria jurídica, assistência social);assessoria jurídica, assistência social);

PROPOSTA 29: PROPOSTA 29: PROPOSTA 29: PROPOSTA 29: PROPOSTA 29: Buscar, junto aos poderes executivo Municipal, EstaBuscar, junto aos poderes executivo Municipal, EstaBuscar, junto aos poderes executivo Municipal, EstaBuscar, junto aos poderes executivo Municipal, EstaBuscar, junto aos poderes executivo Municipal, EstaBuscar, junto aos poderes executivo Municipal, EstaBuscar, junto aos poderes executivo Municipal, EstaBuscar, junto aos poderes executivo Municipal, EstaBuscar, junto aos poderes executivo Municipal, EstaBuscar, junto aos poderes executivo Municipal, EstaBuscar, junto aos poderes executivo Municipal, EstaBuscar, junto aos poderes executivo Municipal, EstaBuscar, junto aos poderes executivo Municipal, Esta-
dual e Federal, a implantação de políticas de qualificação e geração de dual e Federal, a implantação de políticas de qualificação e geração de dual e Federal, a implantação de políticas de qualificação e geração de dual e Federal, a implantação de políticas de qualificação e geração de dual e Federal, a implantação de políticas de qualificação e geração de dual e Federal, a implantação de políticas de qualificação e geração de dual e Federal, a implantação de políticas de qualificação e geração de dual e Federal, a implantação de políticas de qualificação e geração de dual e Federal, a implantação de políticas de qualificação e geração de dual e Federal, a implantação de políticas de qualificação e geração de dual e Federal, a implantação de políticas de qualificação e geração de dual e Federal, a implantação de políticas de qualificação e geração de dual e Federal, a implantação de políticas de qualificação e geração de dual e Federal, a implantação de políticas de qualificação e geração de dual e Federal, a implantação de políticas de qualificação e geração de dual e Federal, a implantação de políticas de qualificação e geração de dual e Federal, a implantação de políticas de qualificação e geração de dual e Federal, a implantação de políticas de qualificação e geração de dual e Federal, a implantação de políticas de qualificação e geração de dual e Federal, a implantação de políticas de qualificação e geração de dual e Federal, a implantação de políticas de qualificação e geração de dual e Federal, a implantação de políticas de qualificação e geração de dual e Federal, a implantação de políticas de qualificação e geração de dual e Federal, a implantação de políticas de qualificação e geração de dual e Federal, a implantação de políticas de qualificação e geração de 
renda para as mulheres e juventudes;renda para as mulheres e juventudes;renda para as mulheres e juventudes;renda para as mulheres e juventudes;renda para as mulheres e juventudes;renda para as mulheres e juventudes;renda para as mulheres e juventudes;renda para as mulheres e juventudes;renda para as mulheres e juventudes;renda para as mulheres e juventudes;renda para as mulheres e juventudes;renda para as mulheres e juventudes;renda para as mulheres e juventudes;renda para as mulheres e juventudes;renda para as mulheres e juventudes;renda para as mulheres e juventudes;renda para as mulheres e juventudes;renda para as mulheres e juventudes;renda para as mulheres e juventudes;renda para as mulheres e juventudes;renda para as mulheres e juventudes;renda para as mulheres e juventudes;

PROPOSTA 30: PROPOSTA 30: PROPOSTA 30: PROPOSTA 30: PROPOSTA 30: PROPOSTA 30: PROPOSTA 30: PROPOSTA 30: PROPOSTA 30: PROPOSTA 30: PROPOSTA 30: PROPOSTA 30: PROPOSTA 30: PROPOSTA 30: PROPOSTA 30: PROPOSTA 30: Conscientização, nas escolas, sobre o enfrentamento Conscientização, nas escolas, sobre o enfrentamento Conscientização, nas escolas, sobre o enfrentamento Conscientização, nas escolas, sobre o enfrentamento Conscientização, nas escolas, sobre o enfrentamento Conscientização, nas escolas, sobre o enfrentamento Conscientização, nas escolas, sobre o enfrentamento Conscientização, nas escolas, sobre o enfrentamento Conscientização, nas escolas, sobre o enfrentamento Conscientização, nas escolas, sobre o enfrentamento Conscientização, nas escolas, sobre o enfrentamento Conscientização, nas escolas, sobre o enfrentamento Conscientização, nas escolas, sobre o enfrentamento Conscientização, nas escolas, sobre o enfrentamento Conscientização, nas escolas, sobre o enfrentamento Conscientização, nas escolas, sobre o enfrentamento Conscientização, nas escolas, sobre o enfrentamento Conscientização, nas escolas, sobre o enfrentamento Conscientização, nas escolas, sobre o enfrentamento Conscientização, nas escolas, sobre o enfrentamento Conscientização, nas escolas, sobre o enfrentamento Conscientização, nas escolas, sobre o enfrentamento Conscientização, nas escolas, sobre o enfrentamento Conscientização, nas escolas, sobre o enfrentamento Conscientização, nas escolas, sobre o enfrentamento Conscientização, nas escolas, sobre o enfrentamento Conscientização, nas escolas, sobre o enfrentamento Conscientização, nas escolas, sobre o enfrentamento Conscientização, nas escolas, sobre o enfrentamento Conscientização, nas escolas, sobre o enfrentamento Conscientização, nas escolas, sobre o enfrentamento Conscientização, nas escolas, sobre o enfrentamento Conscientização, nas escolas, sobre o enfrentamento Conscientização, nas escolas, sobre o enfrentamento Conscientização, nas escolas, sobre o enfrentamento Conscientização, nas escolas, sobre o enfrentamento Conscientização, nas escolas, sobre o enfrentamento Conscientização, nas escolas, sobre o enfrentamento Conscientização, nas escolas, sobre o enfrentamento Conscientização, nas escolas, sobre o enfrentamento Conscientização, nas escolas, sobre o enfrentamento Conscientização, nas escolas, sobre o enfrentamento Conscientização, nas escolas, sobre o enfrentamento Conscientização, nas escolas, sobre o enfrentamento Conscientização, nas escolas, sobre o enfrentamento Conscientização, nas escolas, sobre o enfrentamento Conscientização, nas escolas, sobre o enfrentamento Conscientização, nas escolas, sobre o enfrentamento Conscientização, nas escolas, sobre o enfrentamento 
à violência doméstica;à violência doméstica;à violência doméstica;à violência doméstica;à violência doméstica;à violência doméstica;à violência doméstica;à violência doméstica;à violência doméstica;à violência doméstica;à violência doméstica;à violência doméstica;à violência doméstica;

A ausência de valorização da cultural local compromete a memória A ausência de valorização da cultural local compromete a memória A ausência de valorização da cultural local compromete a memória A ausência de valorização da cultural local compromete a memória A ausência de valorização da cultural local compromete a memória A ausência de valorização da cultural local compromete a memória A ausência de valorização da cultural local compromete a memória A ausência de valorização da cultural local compromete a memória A ausência de valorização da cultural local compromete a memória A ausência de valorização da cultural local compromete a memória A ausência de valorização da cultural local compromete a memória A ausência de valorização da cultural local compromete a memória A ausência de valorização da cultural local compromete a memória A ausência de valorização da cultural local compromete a memória A ausência de valorização da cultural local compromete a memória A ausência de valorização da cultural local compromete a memória A ausência de valorização da cultural local compromete a memória 
das comunidades e construção da identidade dos/as jovens. É importandas comunidades e construção da identidade dos/as jovens. É importandas comunidades e construção da identidade dos/as jovens. É importandas comunidades e construção da identidade dos/as jovens. É importandas comunidades e construção da identidade dos/as jovens. É importandas comunidades e construção da identidade dos/as jovens. É importandas comunidades e construção da identidade dos/as jovens. É importandas comunidades e construção da identidade dos/as jovens. É importandas comunidades e construção da identidade dos/as jovens. É importandas comunidades e construção da identidade dos/as jovens. É importandas comunidades e construção da identidade dos/as jovens. É importandas comunidades e construção da identidade dos/as jovens. É importandas comunidades e construção da identidade dos/as jovens. É importandas comunidades e construção da identidade dos/as jovens. É importandas comunidades e construção da identidade dos/as jovens. É importandas comunidades e construção da identidade dos/as jovens. É importandas comunidades e construção da identidade dos/as jovens. É importandas comunidades e construção da identidade dos/as jovens. É importandas comunidades e construção da identidade dos/as jovens. É importandas comunidades e construção da identidade dos/as jovens. É importandas comunidades e construção da identidade dos/as jovens. É importandas comunidades e construção da identidade dos/as jovens. É importandas comunidades e construção da identidade dos/as jovens. É importandas comunidades e construção da identidade dos/as jovens. É importandas comunidades e construção da identidade dos/as jovens. É importan-
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dos pelos/as jovens agricultores/as;dos pelos/as jovens agricultores/as;dos pelos/as jovens agricultores/as;dos pelos/as jovens agricultores/as;dos pelos/as jovens agricultores/as;dos pelos/as jovens agricultores/as;dos pelos/as jovens agricultores/as;dos pelos/as jovens agricultores/as;dos pelos/as jovens agricultores/as;dos pelos/as jovens agricultores/as;dos pelos/as jovens agricultores/as;dos pelos/as jovens agricultores/as;dos pelos/as jovens agricultores/as;dos pelos/as jovens agricultores/as;dos pelos/as jovens agricultores/as;dos pelos/as jovens agricultores/as;dos pelos/as jovens agricultores/as;dos pelos/as jovens agricultores/as;dos pelos/as jovens agricultores/as;dos pelos/as jovens agricultores/as;dos pelos/as jovens agricultores/as;dos pelos/as jovens agricultores/as;



Compra de alimentos produzidos pelos/as agricultores/as locais e Compra de alimentos produzidos pelos/as agricultores/as locais e Compra de alimentos produzidos pelos/as agricultores/as locais e Compra de alimentos produzidos pelos/as agricultores/as locais e Compra de alimentos produzidos pelos/as agricultores/as locais e Compra de alimentos produzidos pelos/as agricultores/as locais e Compra de alimentos produzidos pelos/as agricultores/as locais e Compra de alimentos produzidos pelos/as agricultores/as locais e Compra de alimentos produzidos pelos/as agricultores/as locais e Compra de alimentos produzidos pelos/as agricultores/as locais e Compra de alimentos produzidos pelos/as agricultores/as locais e Compra de alimentos produzidos pelos/as agricultores/as locais e Compra de alimentos produzidos pelos/as agricultores/as locais e Compra de alimentos produzidos pelos/as agricultores/as locais e Compra de alimentos produzidos pelos/as agricultores/as locais e Compra de alimentos produzidos pelos/as agricultores/as locais e Compra de alimentos produzidos pelos/as agricultores/as locais e Compra de alimentos produzidos pelos/as agricultores/as locais e Compra de alimentos produzidos pelos/as agricultores/as locais e Compra de alimentos produzidos pelos/as agricultores/as locais e Compra de alimentos produzidos pelos/as agricultores/as locais e Compra de alimentos produzidos pelos/as agricultores/as locais e Compra de alimentos produzidos pelos/as agricultores/as locais e Compra de alimentos produzidos pelos/as agricultores/as locais e Compra de alimentos produzidos pelos/as agricultores/as locais e Compra de alimentos produzidos pelos/as agricultores/as locais e Compra de alimentos produzidos pelos/as agricultores/as locais e Compra de alimentos produzidos pelos/as agricultores/as locais e Compra de alimentos produzidos pelos/as agricultores/as locais e Compra de alimentos produzidos pelos/as agricultores/as locais e Compra de alimentos produzidos pelos/as agricultores/as locais e Compra de alimentos produzidos pelos/as agricultores/as locais e Compra de alimentos produzidos pelos/as agricultores/as locais e Compra de alimentos produzidos pelos/as agricultores/as locais e Compra de alimentos produzidos pelos/as agricultores/as locais e Compra de alimentos produzidos pelos/as agricultores/as locais e Compra de alimentos produzidos pelos/as agricultores/as locais e Compra de alimentos produzidos pelos/as agricultores/as locais e Compra de alimentos produzidos pelos/as agricultores/as locais e Compra de alimentos produzidos pelos/as agricultores/as locais e Compra de alimentos produzidos pelos/as agricultores/as locais e Compra de alimentos produzidos pelos/as agricultores/as locais e Compra de alimentos produzidos pelos/as agricultores/as locais e Compra de alimentos produzidos pelos/as agricultores/as locais e Compra de alimentos produzidos pelos/as agricultores/as locais e Compra de alimentos produzidos pelos/as agricultores/as locais e Compra de alimentos produzidos pelos/as agricultores/as locais e Compra de alimentos produzidos pelos/as agricultores/as locais e Compra de alimentos produzidos pelos/as agricultores/as locais e Compra de alimentos produzidos pelos/as agricultores/as locais e Compra de alimentos produzidos pelos/as agricultores/as locais e Compra de alimentos produzidos pelos/as agricultores/as locais e Compra de alimentos produzidos pelos/as agricultores/as locais e Compra de alimentos produzidos pelos/as agricultores/as locais e Compra de alimentos produzidos pelos/as agricultores/as locais e Compra de alimentos produzidos pelos/as agricultores/as locais e Compra de alimentos produzidos pelos/as agricultores/as locais e Compra de alimentos produzidos pelos/as agricultores/as locais e Compra de alimentos produzidos pelos/as agricultores/as locais e Compra de alimentos produzidos pelos/as agricultores/as locais e Compra de alimentos produzidos pelos/as agricultores/as locais e 
distribuição para a população, garantindo uma cota para os/as jovens;distribuição para a população, garantindo uma cota para os/as jovens;distribuição para a população, garantindo uma cota para os/as jovens;distribuição para a população, garantindo uma cota para os/as jovens;distribuição para a população, garantindo uma cota para os/as jovens;distribuição para a população, garantindo uma cota para os/as jovens;distribuição para a população, garantindo uma cota para os/as jovens;distribuição para a população, garantindo uma cota para os/as jovens;distribuição para a população, garantindo uma cota para os/as jovens;distribuição para a população, garantindo uma cota para os/as jovens;distribuição para a população, garantindo uma cota para os/as jovens;distribuição para a população, garantindo uma cota para os/as jovens;distribuição para a população, garantindo uma cota para os/as jovens;distribuição para a população, garantindo uma cota para os/as jovens;distribuição para a população, garantindo uma cota para os/as jovens;distribuição para a população, garantindo uma cota para os/as jovens;distribuição para a população, garantindo uma cota para os/as jovens;distribuição para a população, garantindo uma cota para os/as jovens;distribuição para a população, garantindo uma cota para os/as jovens;distribuição para a população, garantindo uma cota para os/as jovens;distribuição para a população, garantindo uma cota para os/as jovens;distribuição para a população, garantindo uma cota para os/as jovens;distribuição para a população, garantindo uma cota para os/as jovens;distribuição para a população, garantindo uma cota para os/as jovens;distribuição para a população, garantindo uma cota para os/as jovens;distribuição para a população, garantindo uma cota para os/as jovens;distribuição para a população, garantindo uma cota para os/as jovens;distribuição para a população, garantindo uma cota para os/as jovens;distribuição para a população, garantindo uma cota para os/as jovens;distribuição para a população, garantindo uma cota para os/as jovens;distribuição para a população, garantindo uma cota para os/as jovens;distribuição para a população, garantindo uma cota para os/as jovens;distribuição para a população, garantindo uma cota para os/as jovens;distribuição para a população, garantindo uma cota para os/as jovens;distribuição para a população, garantindo uma cota para os/as jovens;distribuição para a população, garantindo uma cota para os/as jovens;distribuição para a população, garantindo uma cota para os/as jovens;distribuição para a população, garantindo uma cota para os/as jovens;distribuição para a população, garantindo uma cota para os/as jovens;distribuição para a população, garantindo uma cota para os/as jovens;distribuição para a população, garantindo uma cota para os/as jovens;

Propor ações que garantam a execução dos programas PNAE e PAA;Propor ações que garantam a execução dos programas PNAE e PAA;Propor ações que garantam a execução dos programas PNAE e PAA;Propor ações que garantam a execução dos programas PNAE e PAA;Propor ações que garantam a execução dos programas PNAE e PAA;Propor ações que garantam a execução dos programas PNAE e PAA;Propor ações que garantam a execução dos programas PNAE e PAA;Propor ações que garantam a execução dos programas PNAE e PAA;Propor ações que garantam a execução dos programas PNAE e PAA;Propor ações que garantam a execução dos programas PNAE e PAA;Propor ações que garantam a execução dos programas PNAE e PAA;Propor ações que garantam a execução dos programas PNAE e PAA;Propor ações que garantam a execução dos programas PNAE e PAA;Propor ações que garantam a execução dos programas PNAE e PAA;Propor ações que garantam a execução dos programas PNAE e PAA;Propor ações que garantam a execução dos programas PNAE e PAA;Propor ações que garantam a execução dos programas PNAE e PAA;Propor ações que garantam a execução dos programas PNAE e PAA;Propor ações que garantam a execução dos programas PNAE e PAA;Propor ações que garantam a execução dos programas PNAE e PAA;Propor ações que garantam a execução dos programas PNAE e PAA;Propor ações que garantam a execução dos programas PNAE e PAA;Propor ações que garantam a execução dos programas PNAE e PAA;Propor ações que garantam a execução dos programas PNAE e PAA;
Realização de feiras e eventos para promover os produtos agroecológicos; Realização de feiras e eventos para promover os produtos agroecológicos; Realização de feiras e eventos para promover os produtos agroecológicos; Realização de feiras e eventos para promover os produtos agroecológicos; Realização de feiras e eventos para promover os produtos agroecológicos; Realização de feiras e eventos para promover os produtos agroecológicos; Realização de feiras e eventos para promover os produtos agroecológicos; Realização de feiras e eventos para promover os produtos agroecológicos; Realização de feiras e eventos para promover os produtos agroecológicos; Realização de feiras e eventos para promover os produtos agroecológicos; Realização de feiras e eventos para promover os produtos agroecológicos; Realização de feiras e eventos para promover os produtos agroecológicos; Realização de feiras e eventos para promover os produtos agroecológicos; Realização de feiras e eventos para promover os produtos agroecológicos; Realização de feiras e eventos para promover os produtos agroecológicos; 
Garantir o acesso a creches, permitindo que as mães tenham mais Garantir o acesso a creches, permitindo que as mães tenham mais Garantir o acesso a creches, permitindo que as mães tenham mais Garantir o acesso a creches, permitindo que as mães tenham mais Garantir o acesso a creches, permitindo que as mães tenham mais Garantir o acesso a creches, permitindo que as mães tenham mais Garantir o acesso a creches, permitindo que as mães tenham mais Garantir o acesso a creches, permitindo que as mães tenham mais Garantir o acesso a creches, permitindo que as mães tenham mais Garantir o acesso a creches, permitindo que as mães tenham mais Garantir o acesso a creches, permitindo que as mães tenham mais Garantir o acesso a creches, permitindo que as mães tenham mais Garantir o acesso a creches, permitindo que as mães tenham mais Garantir o acesso a creches, permitindo que as mães tenham mais Garantir o acesso a creches, permitindo que as mães tenham mais Garantir o acesso a creches, permitindo que as mães tenham mais Garantir o acesso a creches, permitindo que as mães tenham mais Garantir o acesso a creches, permitindo que as mães tenham mais Garantir o acesso a creches, permitindo que as mães tenham mais Garantir o acesso a creches, permitindo que as mães tenham mais Garantir o acesso a creches, permitindo que as mães tenham mais Garantir o acesso a creches, permitindo que as mães tenham mais Garantir o acesso a creches, permitindo que as mães tenham mais Garantir o acesso a creches, permitindo que as mães tenham mais Garantir o acesso a creches, permitindo que as mães tenham mais Garantir o acesso a creches, permitindo que as mães tenham mais Garantir o acesso a creches, permitindo que as mães tenham mais Garantir o acesso a creches, permitindo que as mães tenham mais Garantir o acesso a creches, permitindo que as mães tenham mais Garantir o acesso a creches, permitindo que as mães tenham mais Garantir o acesso a creches, permitindo que as mães tenham mais Garantir o acesso a creches, permitindo que as mães tenham mais Garantir o acesso a creches, permitindo que as mães tenham mais Garantir o acesso a creches, permitindo que as mães tenham mais Garantir o acesso a creches, permitindo que as mães tenham mais Garantir o acesso a creches, permitindo que as mães tenham mais Garantir o acesso a creches, permitindo que as mães tenham mais Garantir o acesso a creches, permitindo que as mães tenham mais Garantir o acesso a creches, permitindo que as mães tenham mais Garantir o acesso a creches, permitindo que as mães tenham mais Garantir o acesso a creches, permitindo que as mães tenham mais Garantir o acesso a creches, permitindo que as mães tenham mais Garantir o acesso a creches, permitindo que as mães tenham mais Garantir o acesso a creches, permitindo que as mães tenham mais Garantir o acesso a creches, permitindo que as mães tenham mais Garantir o acesso a creches, permitindo que as mães tenham mais Garantir o acesso a creches, permitindo que as mães tenham mais Garantir o acesso a creches, permitindo que as mães tenham mais Garantir o acesso a creches, permitindo que as mães tenham mais Garantir o acesso a creches, permitindo que as mães tenham mais Garantir o acesso a creches, permitindo que as mães tenham mais Garantir o acesso a creches, permitindo que as mães tenham mais Garantir o acesso a creches, permitindo que as mães tenham mais Garantir o acesso a creches, permitindo que as mães tenham mais Garantir o acesso a creches, permitindo que as mães tenham mais Garantir o acesso a creches, permitindo que as mães tenham mais Garantir o acesso a creches, permitindo que as mães tenham mais Garantir o acesso a creches, permitindo que as mães tenham mais Garantir o acesso a creches, permitindo que as mães tenham mais Garantir o acesso a creches, permitindo que as mães tenham mais Garantir o acesso a creches, permitindo que as mães tenham mais 

oportunidades de trabalho e renda;oportunidades de trabalho e renda;oportunidades de trabalho e renda;oportunidades de trabalho e renda;oportunidades de trabalho e renda;oportunidades de trabalho e renda;oportunidades de trabalho e renda;oportunidades de trabalho e renda;oportunidades de trabalho e renda;oportunidades de trabalho e renda;oportunidades de trabalho e renda;oportunidades de trabalho e renda;oportunidades de trabalho e renda;oportunidades de trabalho e renda;oportunidades de trabalho e renda;oportunidades de trabalho e renda;oportunidades de trabalho e renda;oportunidades de trabalho e renda;oportunidades de trabalho e renda;oportunidades de trabalho e renda;oportunidades de trabalho e renda;
Criar espaços de debates voltados à juventude;Criar espaços de debates voltados à juventude;Criar espaços de debates voltados à juventude;Criar espaços de debates voltados à juventude;Criar espaços de debates voltados à juventude;Criar espaços de debates voltados à juventude;Criar espaços de debates voltados à juventude;Criar espaços de debates voltados à juventude;Criar espaços de debates voltados à juventude;Criar espaços de debates voltados à juventude;Criar espaços de debates voltados à juventude;Criar espaços de debates voltados à juventude;Criar espaços de debates voltados à juventude;Criar espaços de debates voltados à juventude;Criar espaços de debates voltados à juventude;Criar espaços de debates voltados à juventude;Criar espaços de debates voltados à juventude;Criar espaços de debates voltados à juventude;Criar espaços de debates voltados à juventude;Criar espaços de debates voltados à juventude;Criar espaços de debates voltados à juventude;Criar espaços de debates voltados à juventude;Criar espaços de debates voltados à juventude;Criar espaços de debates voltados à juventude;Criar espaços de debates voltados à juventude;Criar espaços de debates voltados à juventude;Criar espaços de debates voltados à juventude;Criar espaços de debates voltados à juventude;
Mapeamento de famílias sem acesso à terra e a água;Mapeamento de famílias sem acesso à terra e a água;Mapeamento de famílias sem acesso à terra e a água;Mapeamento de famílias sem acesso à terra e a água;Mapeamento de famílias sem acesso à terra e a água;Mapeamento de famílias sem acesso à terra e a água;Mapeamento de famílias sem acesso à terra e a água;Mapeamento de famílias sem acesso à terra e a água;Mapeamento de famílias sem acesso à terra e a água;Mapeamento de famílias sem acesso à terra e a água;Mapeamento de famílias sem acesso à terra e a água;Mapeamento de famílias sem acesso à terra e a água;Mapeamento de famílias sem acesso à terra e a água;Mapeamento de famílias sem acesso à terra e a água;Mapeamento de famílias sem acesso à terra e a água;Mapeamento de famílias sem acesso à terra e a água;Mapeamento de famílias sem acesso à terra e a água;Mapeamento de famílias sem acesso à terra e a água;Mapeamento de famílias sem acesso à terra e a água;Mapeamento de famílias sem acesso à terra e a água;Mapeamento de famílias sem acesso à terra e a água;Mapeamento de famílias sem acesso à terra e a água;Mapeamento de famílias sem acesso à terra e a água;Mapeamento de famílias sem acesso à terra e a água;Mapeamento de famílias sem acesso à terra e a água;Mapeamento de famílias sem acesso à terra e a água;Mapeamento de famílias sem acesso à terra e a água;Mapeamento de famílias sem acesso à terra e a água;Mapeamento de famílias sem acesso à terra e a água;Mapeamento de famílias sem acesso à terra e a água;Mapeamento de famílias sem acesso à terra e a água;Mapeamento de famílias sem acesso à terra e a água;Mapeamento de famílias sem acesso à terra e a água;Mapeamento de famílias sem acesso à terra e a água;Mapeamento de famílias sem acesso à terra e a água;Mapeamento de famílias sem acesso à terra e a água;Mapeamento de famílias sem acesso à terra e a água;Mapeamento de famílias sem acesso à terra e a água;Mapeamento de famílias sem acesso à terra e a água;Mapeamento de famílias sem acesso à terra e a água;Mapeamento de famílias sem acesso à terra e a água;Mapeamento de famílias sem acesso à terra e a água;Mapeamento de famílias sem acesso à terra e a água;Mapeamento de famílias sem acesso à terra e a água;Mapeamento de famílias sem acesso à terra e a água;Mapeamento de famílias sem acesso à terra e a água;Mapeamento de famílias sem acesso à terra e a água;Mapeamento de famílias sem acesso à terra e a água;Mapeamento de famílias sem acesso à terra e a água;
 Implantação de um programa de distribuição de água por meio de cisternas; Implantação de um programa de distribuição de água por meio de cisternas; Implantação de um programa de distribuição de água por meio de cisternas; Implantação de um programa de distribuição de água por meio de cisternas; Implantação de um programa de distribuição de água por meio de cisternas; Implantação de um programa de distribuição de água por meio de cisternas; Implantação de um programa de distribuição de água por meio de cisternas; Implantação de um programa de distribuição de água por meio de cisternas; Implantação de um programa de distribuição de água por meio de cisternas; Implantação de um programa de distribuição de água por meio de cisternas; Implantação de um programa de distribuição de água por meio de cisternas; Implantação de um programa de distribuição de água por meio de cisternas; Implantação de um programa de distribuição de água por meio de cisternas; Implantação de um programa de distribuição de água por meio de cisternas; Implantação de um programa de distribuição de água por meio de cisternas; Implantação de um programa de distribuição de água por meio de cisternas; Implantação de um programa de distribuição de água por meio de cisternas; Implantação de um programa de distribuição de água por meio de cisternas; Implantação de um programa de distribuição de água por meio de cisternas; Implantação de um programa de distribuição de água por meio de cisternas; Implantação de um programa de distribuição de água por meio de cisternas; Implantação de um programa de distribuição de água por meio de cisternas; Implantação de um programa de distribuição de água por meio de cisternas; Implantação de um programa de distribuição de água por meio de cisternas; Implantação de um programa de distribuição de água por meio de cisternas; Implantação de um programa de distribuição de água por meio de cisternas; Implantação de um programa de distribuição de água por meio de cisternas; Implantação de um programa de distribuição de água por meio de cisternas; Implantação de um programa de distribuição de água por meio de cisternas; Implantação de um programa de distribuição de água por meio de cisternas; Implantação de um programa de distribuição de água por meio de cisternas; Implantação de um programa de distribuição de água por meio de cisternas; Implantação de um programa de distribuição de água por meio de cisternas; Implantação de um programa de distribuição de água por meio de cisternas; Implantação de um programa de distribuição de água por meio de cisternas; Implantação de um programa de distribuição de água por meio de cisternas;
Renovação da frota de ônibus que transporta os estudantes do Renovação da frota de ônibus que transporta os estudantes do Renovação da frota de ônibus que transporta os estudantes do Renovação da frota de ônibus que transporta os estudantes do Renovação da frota de ônibus que transporta os estudantes do Renovação da frota de ônibus que transporta os estudantes do Renovação da frota de ônibus que transporta os estudantes do Renovação da frota de ônibus que transporta os estudantes do Renovação da frota de ônibus que transporta os estudantes do Renovação da frota de ônibus que transporta os estudantes do Renovação da frota de ônibus que transporta os estudantes do Renovação da frota de ônibus que transporta os estudantes do Renovação da frota de ônibus que transporta os estudantes do Renovação da frota de ônibus que transporta os estudantes do Renovação da frota de ônibus que transporta os estudantes do Renovação da frota de ônibus que transporta os estudantes do Renovação da frota de ônibus que transporta os estudantes do Renovação da frota de ônibus que transporta os estudantes do Renovação da frota de ônibus que transporta os estudantes do Renovação da frota de ônibus que transporta os estudantes do Renovação da frota de ônibus que transporta os estudantes do Renovação da frota de ônibus que transporta os estudantes do 
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CARTA POLÍTICA
Propostas das juventudes da Bacia do Jacuípe, 

do Sertão do São Francisco e da região do Sisal 

aos candidatos e candidatas que participam 

das eleições municipais de 2020 na Bahia.


