Reunião Virtual da Rede
03/12/2004

No último Encontro Nacional da Rede Brasileira de Centros e
Institutos surgiu a necessidade dos centros discutirem sobre a
agilização de alguns encaminhamentos. Por isso, no dia 03 de
dezembro, das 16h às 17h30, foi realizado um bate-papo da Rede
Brasileira de Centros no site da Caju, e o assunto debatido foi a
comunicação entre a rede.
Estavam presentes Geraldo/IPJ-Poa, Marcio/IPJ, Gisley/IPJ-LesteII,
Nice/CCJ,
Sefrin/Anchietanum,
Carmem/CAJU,
Edina/CAJU,
Kelly/CAJU, Gardene/CAJU. Foi ressaltada a importância do uso de
espaços como esses, com o desafio de envolver todos os centros
nestes bate-papos.
Durante o bate-papo, foi reafirmado que é papel de cada centro a
realização do trabalho de comunicação da rede brasileira para facilitar
e agilizar essa comunicação. A Casa da Juventude é responsável pelo
gerenciamento dos instrumentos disponíveis da comunicação da rede.
Por isso, para que ela seja efetivada, é preciso o compromisso de
todos para o envio e o fluxo das informações. Foram sugeridos alguns
instrumentos, como: site, informativo virtual, logomarca, etc.
Outra questão colocada foi o aproveitamento dos instrumentos de
comunicação já existentes em cada Centro, para a elaboração e
construção de um projeto de comunicação da rede brasileira (como
forma de troca de informações e divulgação.)
Os participantes do bate-papo, então, sugeriram três eixos principais
dos
assuntos
debatidos
sobre
a
comunicação:
1) Como aproveitar os meios de comunicação disponíveis no
momento;
2)
Pensar
em
estratégias
que
gerem
comunicação;
3) Elaboração de um projeto de comunicação da rede.
Diante disso, ficou sugerido que todos os Centros devem encaminhar
para a Casa da Juventude: 1) Um relatório informando quais os
instrumentos de comunicação que cada Centro já possui, como
avaliam a comunicação do centro e quem é responsável por essa
comunicação;
2) Sugestões para as ações de comunicação para a Rede de Centros,
inclusive com sugestões de novos instrumentos: logomarca, site,
informativo virtual, etc.

Também houve uma discussão sobre qual seria a melhor data para a
entrega deste relatório com as sugestões. Várias datas foram
colocadas, dentre final de janeiro/2005 e/ou início de fevereiro de
2005.
Os participantes do bate-papo concordaram que este espaço deve ser
melhor aproveitado por todos da rede. Além disso, também foi
colocada a necessidade de ser debatido somente um assunto/tema
por cada bate-papo, para que o mesmo seja mais aprofundado e que
a discussão seja contínua e cada vez mais consistente.
Por isso, foi sugerida uma próxima data para o bate-papo, na
próxima terça- feira, dia 7/12, às 15h, com o Tema: Publicações
(projeto,
reunião,
parcerias...)
no
site
da
CAJU:
www.casadajuventude.org.br. Todos os presentes no bate-papo
concordaram com a data e horário, faltando ainda a confirmação dos
que não participaram.
A Carmem, da Casa da Juventude, ficou encarregada de enviar um email para todos da Rede com uma proposta sobre as publicações, que
sirva de pauta/orientação para o próximo bate-papo.
Outra questão apontada para discussão é como envolver todos os
Centros na participação, articulação e discussões da Rede.
Assim, ficou definido, neste bate-papo, que a Caju encaminhasse um
relatório do mesmo para todos os participantes da Rede, para que
cada centro contribuísse nas definições necessárias.
Contamos com a participação de todos/as nesse espaço de debate da
rede brasileira.

