
Programação de entrega do Estação Juventude 

Dia 04 de junho – quarta-feira 

Manhã: 

• 08:00h – Abertura da exposição de artes plásticas (esculturas) de Gilvandro (Local: 

Estação Juventude). 

  

• 09:00h – Recepção da equipe técnica da Secretaria Nacional no Estação Juventude. 

                     – Visita dos jovens do CREAS POP (Local: Estação Juventude) 

• 10:00h – Atividade de leitura com os jovens do CREAS POP (Local: Estação 

Juventude) 

Tarde: 

• 14:30h – Visita aos equipamentos de juventude no município (Praça da Juventude, Praça 

CEU´S, Centro Cultural Glauber Rocha, Centro de Atenção da Criança e do 

Adolescente); 

  

Noite: 

• 18:30h – Grafitagem (Local: Estação Juventude). 

• 20:00h – Intervenção artística com o Circo Oxente  (Local: Estação Juventude). 



05 de junho – quinta-feira 

  

• 10:00h – Cerimônia oficial de entrega do equipamento Estação Juventude. Mesa composta com: Prefeito, 

Secretária Nacional de Juventude, Coordenador de Juventude, Frente de honra com: lideranças de juventude e 

sociedade civil (Local: Auditório da SEMTRE). 

 

• 10:30h – Início de intervenção artístico-cultural (Grafitagem) (Local: Estacionamento da SEMTRE). 

 

• 11:00h – Cerramento da placa oficial da entrega do Estação Juventude. 

  

• 11:15h – Roda de conversa da Secretária Nacional de Juventude e Prefeito com a juventude. 

 

• 12:00h – Foto oficial na entrada da Estação Juventude, com: a juventude, o Prefeito, a Secretária Nacional da 

Juventude e equipes da SNJ e Estação Juventude. 

 

Tarde: 

• Reunião de trabalho entre a equipe da SNJ e o Estação Juventude 

  

Noite: 

  

• 18:30h - CineJuv com alunos do Projovem Urbano (Local: Estação Juventude). 



06 de junho – sexta-feira  

 

Manhã: 

• Exposição de artes da periferia: artes plásticas (esculturas) de Gilvandro e grafite por Kito 

e Cristiano (Local: Estação Juventude). 

 

Tarde: 

• 16:30h – Entrega da minibiblioteca do Estação Juventude com breves atos solenes sobre 

a importância de uma juventude leitora com o Coordenador de Juventude do Município, 

Rudival Maturano, além de uma breve apresentação dos títulos existentes e da 

metodologia de funcionamento da minibiblioteca (Local: Estação Juventude). 

  

• 17:00h – Sarau Jovem - Leituras de trechos de romances e de contos que estarão 

pendurados e expostos no espaço e de declamações e leituras de poemas diversos, 

intercaladas de canções acústicas e de performances [leitura dramatizada], com 

participação de escritores e poetas convidados, além dos jovens presentes (Local: Estação 

Juventude). 

 



  

Noite: 

 

• 18:30h às 22:00h – Momento cultural com bandas musicais – artistas da terra. 

 

 


