Reunião da Coordenação Executiva
do Seminário de Elaboração de Subsídios para grupos de Adolescentes e Jovens.
Brasília, 28 de março de 2006.
Presentes: Ângela Maria Falchetto, Carmem Lúcia Teixeira, Gisley Azevêdo Gomes, João Carlos
de Paula, José Wagner e Lourival Rodrigues.
1 - Roteiro da visita: Carmem apresentou proposta de um roteiro para visita em uma reunião de
grupo de jovens que será um dos instrumentos de preparação para o Seminário, devendo ser
retornado junto com a ficha de inscrição até o dia 10 de junho.
2- Leitura da carta de confirmação: Gisley fez a leitura da carta de confirmação, sendo
acrescentados os seguintes elementos que faltam: a) fazer referência de participantes da América
Latina; b) Situar, no início da carta, com a proposta do seminário, entendendo que as pessoas
indicadas que receberão a carta poderão estar desinformadas sobre o seminário; c) acrescentar
dados do encontro, tais como data e horário de início e término, como chegar ao local e também as
questões financeiras; d) Colocar os nomes das pessoas que compõem a coordenação executiva do
Seminário.
3- Leitura do relatório da reunião anterior. A leitura foi feita em mutirão, fazendo breve recordação
dos assuntos tratados anteriormente. Carmem perguntou pela reunião da Rede que aconteceu no 8º
FNA e Lourival apresentou as discussões. Gisley ressaltou que o Eder do CMP de Montes Claros
ficou de enviar o relatório da reunião e ainda não o fez. De modo geral, fez-se memória das forças
que se pode contar na Rede e também o modo de articulação com aqueles que estão fragilizados.
4- A seguir Carmem pergunta sobre o lugar da pesquisa nos grupos de jovens no processo do
seminário: a leitura dela vai antes para os participantes? Lourival sugere que seja trabalhada no
início do Seminário para provocar atenção às questões da pesquisa nos trabalhos das oficinas. Isso
seria trabalhado na quarta-feira pela manhã, retomando as palestras, oficinas, apresentando a leitura
da pesquisa, o perfil dos participantes percebido nas inscrições e o relato das visitas em preparação
para o seminário. Seria uma manhã de retomada dos trabalhos em perspectiva da elaboração.
5- Sobre a pesquisa: Até o momento chegaram 332 questionários. Não temos nenhum regional
zerado. Ainda temos poucas pesquisas do Nordeste 3 e Nordeste 2. Pelas expectativas, já temos
dados para trabalhar. O que chegou é amostra com qualidade para o trabalho. Para a leitura dos
dados, estão sendo formadas equipes. Algumas pessoas já são referências: Hilário, Paulo do RJ
junto com Sandro Hilário e um casal de cientistas sociais farão uma leitura. A idéia é formar duas
equipes com as pessoas que estão se oferecendo para fazer a leitura dos dados.
6- Lourival retoma a necessidade de ter claro quais os instrumentos de coletas de dados que o
seminário irá produzir: 1) a pesquisa 2) a visita 3) a ficha de inscrição dos participantes. A visita
servirá para fazer confronto entre as duas propostas e a observação da assessoria/ acompanhamento.

7- Ficha de inscrição: Segue a proposta apresentada pela Carmem, acrescentando os nomes das
oficinas do segundo dia e retomando as oficinas do 1º dia:
Oficinas do 1º dia:
MST: questão Rural – Vanildes fará o convite ao Valdir
Hip Hop: D-Versidade Cultural (Observatório da Juventude da UFMG) – Gisley fará o convite.
Pré-universitário da CAJU: Educação e universidade – Carmem e Lourival farão o convite.
Analfabetismo: Carmem e Lourival farão o convite.

Violência, prisão: Carmem Silveira Oliveira – Carmem Lúcia fará o convite.
Saúde, AIDS: Amor e Vida – CEBs.
Questão indígena e ribeirinha: como se organizam. (Roraima e São Gabriel (ver com Emanuel)
Afro-descendente: Afro-reggae (Conselho Nacional de Juventude).
Questão de gênero: Transas do Corpo (trabalhar a experiência com adolescentes). Carmem e
Lourival farão o convite.
Oficinas do 2º dia:
Crisma: Diretório da Crisma Nacional – Ângela fará o convite
Vocacional: Documento Nacional – Ângela fará o convite
PJ: representação no Conselho Nacional da Juventude PJE: Inserção nas escolas Públicas e grêmios estudantis PJR: A experiência campesina - Roberto
PJMP: Movimento dos Sem Universidade PJM: perspectiva metodológica e pedagógica – Ir. Wagner e João farão o convite.
AJS: perspectiva metodológica e pedagógica/ organização - Ângela fará o convite.
Anchietanum: Voluntariado – Carmem fará o convite.

8- Objetivos, eixos, metodologia: Acrescentar no cronograma do seminário, na quarta-feira pela
manhã, dinâmica de interferências resgatando os aspectos essenciais apresentados nas palestras,
fichas de inscrição, pesquisas, visita aos grupos, conforme parágrafo 4.
9- Cronograma: Conservar proposta apresentada na reunião anterior, acrescentando uma tarde livre
na quinta-feira, retornando às 20hs com uma noite musical (MPB, entre outras). A coordenação
deverá aproveitar a tarde livre para avaliar os trabalhos.
10- Rede Nordeste: Carmem pergunta pela presença da Rede Nordeste para uma oficina e fica de
ver a questão financeira para resolver se há possibilidade de trazer a Rede para o Seminário.
11- Coordenação das oficinas: Foram apresentados nomes de participantes do seminário que
possam coordenar e secretariar as oficinas. Foi pensado em 2 pessoas para coordenar cada uma e
uma equipe de secretaria para os trabalhos do seminário. Os nomes de pessoas que integram os
Centros e Institutos da Rede devem ficar para acompanhar as diversas equipes do Seminário.
Sugestões de nomes de pessoas para compor a coordenação das oficinas:
Onivaldo, Sandro Hilário, Susana Maia, Silvia do Ceará, Renato (ES), Fabrício (ES), Dalmo,
Emanuel, Dudu (SP), Antonio Frutuoso, Ir. Natalino.
Sugestões de nomes de pessoas para compor as equipes de secretaria:
Ana Claúdia, Aline (RJ), Eder, Gilmara, Aninha (BH), Giselda, Ir. Soraya, Fabiano (Curitiba),
Fabiana (Santa Catarina), Simone (PJE), Chiquinho – PJMP, Carina – PJMP.
Observação: garantir pessoas com reflexão bíblica em todas as oficinas.
Pensar capacitação com estas pessoas antes de iniciar o Seminário (manhã de domingo – ver pessoa
para ficar por conta desta tarefa apenas. Se o tempo não for suficiente, teremos ainda as noites de
segunda-feira e terça-feira).
12. Indicação de nomes para participação seminário:
-Indicações D. José Mauro: Ir. Ângela irá falar com ele para enviar apenas 5 nomes da lista, uma
vez que já temos muitas pessoas convidadas.
- Convidados para Centros da América Latina e EUA.

Recebeu retorno do México – Pe. Carlos Ballandra.
Insistir com algumas pessoas, até pagando passagem para vir, caso do Pe. Horácio Penengo e Pe.
Armelim.
13 – Confirmação de convidados para as conferências:
1º dia:
Mauro Sandoval e Carmem Oliveira já confirmaram presença. Insistir com os convidados dos
Centros e Institutos da Rede Latino-Americana.
2º dia:
- Joaquim Mol – convidar para participar do Seminário e conferência sobre seguimento de Jesus
Cristo – Gisley fará o convite.
Sugestão de 3 pessoas para mesa: 1) Sandoval 2) Joaquim Mol 3) Vanildes e Carmem ou Rezende
14 - Lourival pergunta pelas questões financeiras das diárias e demais despesas.
As despesas de viagem são por conta dos participantes?
E as diárias? Como responder isso para as pessoas?
Existe resposta mínima para 200 pessoas participarem do Seminário?
Existe possibilidade das pessoas que não têm recurso para viagem participar por conta do seminário?
15 – Informes sobre a questão financeira: Ângela diz que já conseguiu 12 mil euros para o
Seminário. Sugestão: 1) devolver lista de convidados para a rede ver quantos podem assumir
enquanto passagem e hospedagem. 2) Cada Centro e Instituto e o Setor Juventude se
responsabilizam pela hospedagem dos seus indicados. Ângela fala de possível patrocínio da
Adveniat e outros espaços. Pela CNBB pediu 7 mil reais, mas não sabe o valor que será
disponibilizado. Foi enviado projeto financeiro para a Fundação Pórticus, DKA, Pontifícias Obras,
Cáritas e algumas congregações. A AEC ligou dizendo não ter ajuda financeira disponível.
16 – Local do encontro: Ângela fala da Casa em Goiânia. Tenta conseguir a casa de baixo do
Centro de Pastoral. Ela tem acesso melhor para uso da Internet e funcionamento da secretaria. É
preciso conversar com Dinalva sobre o número de salas para oficinas de produção. Assim como
outras questões da casa, como: alimentação para todos os participantes, saber se haverá alguma
reunião pastoral neste período, organizar linhas telefônicas, cartões, etc.
Datas das próximas reuniões:
Abril: dia 20 na CNBB.
Maio: 22 na CAJU.
Junho: 30 a 01/07 no Centro de Pastoral.
Garantir presença da Elen Linth nas reuniões.

