Reunião da Rede Brasileira de Centros e Institutos no 8º ENPJ
Estamos ainda sentindo toda a energia da juventude reunida no 8º ENPJ em Campinas SP e
que tão cedo a nossa memória não esquece aqueles rostos jovens de todos os recantos do país.
Dentro desse clima, nós, da Rede Brasileira, fizemos um bate papo com os seguintes
presentes:
Elmira – CAJU - Goiânia
Pe. Cristóvão – IFJ Maranhão
Edevaldo B. Chagas - Centro Pastoral Anchietanum, SP
Paloma P. Lacerda – CCJ, SP
Pe. Gislei A Gomes, José Vilson e Mauro Rodrigues Costas do IPJ Leste II, Belo Horizonte
Ir. Nelsi IPJ de Porto Alegre
Marilene Alves – Centro de Formação Montes Claros- Minas Gerais
Márcio Camacho – IPJ de São Paulo
Ir. Ângela Falqueto – Assessora Nacional do setor Juventude da CNBB
Discutimos sobre:
- Seminário de produção de material - uma proposta da rede
- Revista PJ a Caminho novos encaminhamentos
- Semana da Cidadania
Pe. Gislei explicou sobre o projeto do Seminário de Produção e Pesquisa encaminhada
pela equipe responsável e que todos os Centros receberam.
Encaminhamentos: Até março, no Fórum de Assessores, cada Centro e Regionais
precisam indicar as pessoas que vão participar do Seminário de Produção.
Que os Centros, mensalmente, façam uma discussão sobre Seminário de Produção e
que todos possam se inteirar na temática. Utilizar mais o meio de comunicação da
Rede para colocar informações, se corresponder, lançar idéias sobre o seminário.
Um projeto que acreditamos e que vai fortalecer a Rede Brasileira de Centros.
As informações estão no site da CAJU para acompanhar o processo e estar informado
sobre o seminário.
Sobre a pesquisa: Algumas pesquisas estão retornando incompletas e é bom que o
responsável de cada centro confira para fechar os dados.
Sobre o Projeto da Revista da Rede Brasileira:
Ir. Nelsi explicou o projeto elaborado pelo IPJ de Porto Alegre e que foi enviado no
início de janeiro para todos os Centros.
Encaminhamentos: Ninguém conseguiu fazer a discussão nos Centros. Definida uma
nova proposta para até dia 20 de fevereiro, cada centro vai discutir e retornar com
sugestões e novas idéias para o IPJ de Porto Alegre. Fazer uma nova discussão no
Fórum de Assessores em março com o grupo dos Centros e Institutos.
Semana da Cidadania:
Ir. Ângela colocou para o grupo que ainda não saiu nenhum material para a Semana da
Cidadania e que neste 8º ENPJ era o momento ideal de enviar para todas as dioceses este
material; contudo, ainda não tem nada feito. O Centro que assumiu a elaboração do material
não conseguiu produzir e no final não quis mais elaborar o material.
Encaminhamentos: Ir. Ângela se dispôs em encaminhar junto com os meninos do
CAJU para produzir a arte do folder.
Lema da semana da cidadania é: “Quero vida, quero liberdade”
Conteúdos: maioridade penal; questão da segurança; juventude quer viver.

Produção do texto: Edevaldo B. Chagas - Centro Pastoral Anchietanum, juntamente com Pe.
Gislei, José Vilson e Mauro Rodrigues Costas do IPJ Leste II, Belo Horizonte generosamente
assumiram a produção do material para a Semana da Cidadania. Os centros que tiverem
algum material sobre este tema enviar o quanto antes para colaborar na produção do subsídio.
Assim que estiver pronto o material, Ir. Ângela enviará para as dioceses.
Que os centros cuidem quando assumem um trabalho em cumprir com as responsabilidades e
os prazos estabelecidos. E que o setor da juventude da CNBB envie com antecedência os
pedidos para os centros poder se organizar.
Comentários finais: O IPJ Paulista representado por Márcio Camacho, fez o pedido de
integrar e tem interesse de participar da Rede Brasileira, receber as informações da rede. A
coordenação do próximo encontro da rede deveria entrar em contato com o IPJ Paulista.
Quase no final do encontro, duas jovens vieram participar com o objetivo de conhecer mais a
Rede Brasileira de Centros e Institutos: a Iaura, do Regional Leste III e a Terezinha, do
Regional Norte II.

