
 

II ENCONTRO REGIONAL DE EJA – REGIÃO CENTRO-OESTE 

DE 08 a 10 novembro/2012 

Goiânia-GO 

II BOLETIM INFORMATIVO  

Companheiras e companheiros da Região Centro Oeste, nós do Fórum Goiano de EJA 

queremos valer desse espaço para informar que no XI Encontro Estadual, ocorridos nos dias 17 a 19 

de maio, referendamos nossa nova coordenação colegiada. Aproveitamos esse Boletim para 

apresentar as companheiras: Cláudia Borges - segmento de educadores; Esmeraldina Santos - 

segmentos de educadores, Helimar Morais – segmento de gestores estaduais, Janaína Cristina – 

segmento de universidade e Jesiel Simplício – representante dos Fóruns Regionais. Diante dessa 

mudança de coordenação,  unida à dificuldade em encontrar o local para hospedagem dos 

companheiros que irão participar do II EREJA, dialogamos com todos sobre a possibilidade de 

mudança de data. Na reunião da Agenda Territorial, 13 e 14 de junho, acertamos um novo período 

para o nosso encontro, a saber, 08 a 10 de novembro de 2012. Nesse sentido, continuamos 

empenhados na organização do nosso II Ereja. O local de abertura e das discussões em grupos já 

está reservado e continuamos buscando o local de hospedagem. Acreditamos conseguir, em breve, o 

local, tendo em vista que temos essa nova data. Na perspectiva de construção coletiva deste 

encontro, gostaríamos de caminhar no sentido de fecharmos os temas, pensarmos se faremos ou não 

camisetas, pastas, enfim, vamos construindo desde o conteúdo de nossos debates até a 

infraestrutura. Gostaríamos de sugerir uma reunião, utilizando o recurso da Vídeo conferência, na 

última semana de junho, momento em que cada estado poderia informar como seria a contribuição 

de cada um para a realização do encontro.  Continuamos a confirmar que o II EREJA será um 

momento especial para aprofundarmos nossos debates, avaliarmos e propormos. Portanto, estamos 

preparando com alegria e disposição para que seja um momento especial para a EJA regional. 

 Vamos construindo conjuntamente este encontro! Fórum Goiano de EJA. 


