
CAROS PARCEIROS,
O agravamento da situação sanitária integra um enredo preocupante com um elevado número de óbitos e

também por produzir sérias consequências econômicas e sociais, comprometendo o presente e o futuro de

toda uma geração.

Ciente disso foi que, no primeiro semestre de 2020, o Conselho Nacional da Juventude (CONJUVE), em parceria

com a Fundação Roberto Marinho, a UNESCO, a Rede Conhecimento Social, a Visão Mundial, o Mapa

Educação, o Em Movimento e o Porvir, realizou a pesquisa “Juventudes e a pandemia do coronavírus

(Covid-19)”.

Com 33.688 jovens participantes de todo o país, a Pesquisa "Juventudes e a Pandemia" se consolidou como

uma das maiores pesquisas já realizadas "com / para / sobre" jovens na história do país e do mundo. Além de

grande destaque na imprensa, a pesquisa possibilitou a disseminação de uma base sólida de evidências com

vistas a apoiar o processo de formulação e implementação de respostas concretas aos desafios impostos pela

pandemia do coronavírus.

Um ano após o início da pandemia de COVID19, porém, o Brasil se tornou o epicentro deste desafio global e

vive um surto ainda pior do que apontam as estatísticas, considerando a enorme subnotificação e o altíssimo

percentual de exames positivos, fatos que evidenciam uma disseminação sem controle da doença. Para além

disso, vista como a principal solução para mudar esta realidade, a vacinação no Brasil, além de ter começado

depois de diversos países, enfrenta o desafio da escassez de doses, com apenas cerca de 5% da população

tendo sido vacinada até março de 2021.

Todo este contexto tem forte influência no processo de desenvolvimento da população jovem no Brasil. Neste

sentido, comprometidos com o enfrentamento destes desafios e principalmente com a promoção e a garantia

dos direitos da população jovem do Brasil é que o conjunto de parceiros realizadores da Pesquisa "Juventudes

e a Pandemia do Coronavírus" realizará a segunda onda de mobilização, coleta e análise de dados com

jovens de todo o país.

Essa segunda onda será lançada no dia 22 de março. Jovens de 15 a 29 anos de todo o Brasil poderão participar

da consulta por meio do questionário online disponível no link bit.ly/juventudesepandemia2, até o dia 5 de

abril.

Investir nas juventudes é investir no futuro comum de todas as pessoas. Este processo será muito importante

para que possamos construir perspectivas para o presente e para o futuro desta geração e para que possamos

enfrentar os enormes desafios do contexto atual. Por isso enviamos esta carta, como um convite para que

você e sua organização façam parte desta iniciativa conosco.

OBRIGADO!

http://bit.ly/juventudesepandemia2



