VII Congresso

CARTA DE CAMPO GRANDE
Ao término do 7° Congresso Nacional de Amor-Exigente, realizado em Campo
Grande, organizado com tanta gala e importância pelos grupos de Mato Grosso do Sul,
devemos destacar fatos marcantes ocorridos e ressaltar posturas firmadas perante os
participantes.
O Amor-Exigente está, hoje, presente em 22 estados e no Distrito Federal, com mais de
1000 grupos em funcionamento cada vez mais uniforme e seguindo a metodologia, os
12 Princípios Básicos e os 12 Princípios Éticos.
Salientamos a presença de companheiros de países vizinhos e amigos:
Uruguai, representado por quatro grupos;
Argentina, representada por seu primeiro grupo.
Nossa função primordial é o trabalho junto às famílias e aos jovens dependentes ou não
de substâncias químicas.
A partir do 6° Congresso de Londrina, ficou clara a ênfase e o acerto no foco da
Prevenção Universal.
Fazemos isso por meio de cursos para capacitação de líderes e multiplicadores dessa
proposta de Prevenção/Qualidade de Vida.
Concretizamos, neste 7° Congresso, em Campo Grande, todos os nossos esforços com o
lançamento do livro PREVENÇÃOCOM AMOR-EXIGENTE, de Mara Silvia
Carvalho de Menezes.
Confirmamos a já existência sistemática de cursos de Prevenção/Qualidade de Vida em
15 semanas, em várias cidades do Brasil.
Todas as palestras deste Congresso reforçaram a tese de que o Amor-Exigente trabalha
na direção certa: a família.
E o Amor-Exigente entende como família:
- o grupo de pessoas que exercem influência sobre o indivíduo.
- o grupo de pessoas que colaboram entre si.
Para que a eficácia do nosso trabalho atinja nível de excelência, consideramos
necessária a requalificação das nossas lideranças, por meio de cursos e treinamentos que
lhes são especificamente dirigidos.
Reconhecemos a importância de nós, Amor-Exigente, assumirmos posturas claras e
firmes acerca das políticas implementadas pelos órgãos governamentais ou nãogovernamentais, sempre coerentes com a defesa da vida com qualidade.
Reafirmamos nosso posicionamento contra a política de redução de danos.
Continuaremos cumprindo a missão do Amor-Exigente.
Contem conosco.
Contamos com vocês.

Fernando Orempüler Pulchério
Presidente do 7º Congresso

Neube José Brigagão
Presidente da FEBRAE
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