JUVENTUDES E
MUDANÇA CLIMÁTIC A
MEU CORPO, MINHA
VIDA, MEU MUNDO

30 AGOSTO
Camaçari | BA

15H

Local: Pavilhão Ambiental
Horto Florestal

#MêsDasJuventudes

SOBRE O EVENTO
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.
“Juventudes e Mudança Climática” é o tema do
cine-debate UNFPA em Camaçari (BA). Nesta data
serão exibidos “Recife Frio” (2009), de Kleber Mendonça
Filho, e o curta-metragem “Mudanças climáticas e
ativismo juvenil” (2021), da Viração. No primeiro, os
espectadores acompanham a história de um meteorito
que, ao cair sobre Recife, altera todo o clima da cidade.
O local sofre com os efeitos deste acontecimento e até
pinguins passam a habitar a região. Em “Mudanças
climáticas e ativismo juvenil”, jovens e especialistas
discutem como o modo de vida da sociedade capitalista
compromete o futuro do planeta.
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