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SOBRE O EVENTO CONFIRA A
PROGRAMAÇÃO

FILME
No mês em que é celebrado o Dia Internacional da 
Juventude (12 de agosto), o Fundo de População das 
Nações Unidas promove os cine-debates UNFPA, uma 
série de encontros com o objetivo de discutir e gerar 
reflexões sobre as barreiras enfrentadas por essa parcela 
da sociedade no país. Em parceria com governos locais e 
organizações de juventudes, os eventos são realizados em 
Guarulhos (SP), Foz do Iguaçu (PR) e Camaçari (BA), em 
23/08, 26/08 e 30/08, respectivamente. 

Os aspectos abordados pelo cine-debate dialogam 
com o tema do Dia Internacional da Juventude de 2022:  
“Solidariedade intergeracional: Criando um mundo para 
todas as idades”. A proposta é ampliar a conscientização 
sobre os desafios enfrentados por jovens em várias esferas 
de suas vidas, como emprego, participação política, saúde 
e justiça. Dificuldades que impactam o bem-estar e meios 
de subsistência de adolescentes e jovens.

Em 23 de agosto, no município de Guarulhos (SP), o 
Espaço Multiuso da Subsecretaria de Juventudes da 
cidade recebe o encontro “Juventudes periféricas”.  Além 
da roda de conversa, a programação inclui a exibição do 
filme “Meu nome é Bagdá” (2020). O longa-metragem, 
de Caru Alves de Souza, conta a história de uma skatista 
de 17 anos que vive na Freguesia do Ó, bairro periférico 
localizado entre as zonas Norte e Oeste de São Paulo. 
Bagdá, em princípio, faz parte de um grupo de meninos 
skatistas e tem sua vida transformada quando encontra 
meninas que, assim como ela, são apaixonadas pela 
modalidade esportiva.
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