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1 CONJUNTURA DA SEMANA
A Conjuntura da Semana é realizada em parceria
com o IHU e o nosso ex-colega de trabalho Cesar
Sanson, professor na UFRN. Em junho, fizemos a
seguinte análise de conjuntura:
Dia 10: No altar do progresso, direita e esquerda
se unem no sacrifício dos povos indígenas.
http://migre.me/eX2zy
2 DIVIDOCRACIA: SAÍDAS
FALSAS, CONSEQUÊNCIAS REAIS
Debtocracy (2011), documentário dirigido pelos
jornalistas gregos Katerina Kitidi e Aris
Chatzistefanou, foi a última apresentação do
ciclo A crise do capitalismo no cinema, ocorrida
no dia 15 de junho. Tem como tema central a
dívida, em especial a dívida grega, ressaltando a
condição de submissão do governo grego frente à
mesma, algo que foi bastante notabilizado em
2010, fazendo com que o país se encerrasse
muito mais numa espécie de “dividocracia”, do
que numa democracia.
A comentarista convidada, Liana Maria da Frota
Carleial (UFPR), enfatizou que a crise econômica
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deste início do século XXI é apenas a ponta do
iceberg. Em grande medida, ela é resultado da
acumulação em escala financeira e das
mudanças no modo de regulação do capital,
proveniente dos anos 1970. Carleial evidenciou a
ineficiência das medidas de austeridade, dada
pela efetiva redução dos gastos do governo.
Embora muitos economistas defendam que a
austeridade “aumenta a confiança do setor
privado, o que compensa a redução dos gastos”,
é preciso lembrar-se da advertência de Keynes,
que afirmava que a “retração de gastos, numa
economia em crise, gera mais crise”.
Confira a matéria sobre o evento no sítio IHU:
http://goo.gl/jsgrM

3 ENCERRAMENTO

DO CICLO

“A

CRISE DO CAPITALISMO NO
CINEMA”

Neoliberalismo,
concentração
de
renda,
privatização,
desemprego,
medidas
de
austeridade, endividamento público, corrupção,
degradação ambiental, entre outros, foram
temáticas presentes durante todo o ciclo “A crise
do capitalismo no cinema”, uma série de quatro
exibições - A doutrina do choque, Margin Call - O
dia antes do fim, Inside Job - Trabalho interno e
Debtocracy - que apresentou elementos nodais a
respeito das razões e consequências da crise
econômica mundial, intensificada em setembro de
2008, fruto de uma perversa liberalização
financeira.
Resultado de uma exitosa parceria entre o
Cepat/CJ-Cias, Pastoral e Curso de Ciências
Econômicas da PUC-PR, e com o apoio do nosso
efetivo parceiro Instituto Humanitas Unisinos
(IHU), o ciclo de cinema foi encerrado no dia 15 de
junho.
Um boletim Cepat Noticia especial sobre este ciclo
está disponível no sítio do IHU, link Cepat. Confira:
http://goo.gl/Q1Psp
4 A

5 GÊNERO E POLÍTICAS
PÚBLICAS
Em continuidade ao projeto de Gênero e Políticas
Públicas - que tem como propósito mobilizar a
comunidade à participação popular - nos
reunimos na Casa do Trabalhador nos dias 04 e
18 de junho com 20 pessoas da comunidade,
especificamente da região sul de Curitiba. Nos
encontros foram abordadas as seguintes
temáticas: Democracia e Legislação Social, de
modo a fortalecer e empoderar a comunidade no
reconhecimento político para o exercício da
cidadania, com uma postura crítica em relação à
realidade social desigual e contraditória. Os
encontros são construídos e reformulados a cada
reunião, a partir da realidade de vida
demonstrada por cada participante, identidade
essa única, que se fortalece no conjunto do
grupo.

VIDA DA VIDA

No dia 8 de junho,
dando sequência
ao Ciclo de Estudos
sobre “O Método”
de Edgar Morin,
refletimos sobre o
volume II:
“A vida da Vida”, no qual o pensador francês faz
um gigantesco esforço para sistematizar e refletir
acerca
das
contribuições
das
ciências,
especialmente da biologia, na interface com a
filosofia, para um melhor entendimento da vida,
de uma maneira mais ampla.
Com as contribuições de Izabel Petraglia (FMU),
fizemos valer aquela manhã de sábado nas
dependências da PUCPR, parceira do Cepat/CJCias através do setor Pastoral.
Publicamos uma matéria sobre o evento no sítio
IHU. Confira: http://goo.gl/qfEuK
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6 REUNIÃO COM O DIRETOR DO
IHU
No dia 12 de junho, esteve conosco o Pe. Inácio
Neutzling, diretor do Instituto Humanitas
Unisinos – IHU e que acompanha também a
equipe
do
Cepat/CJ-Cias.
Na
reunião,
contemplou-se, de modo especial, um espaço
para o planejamento das atividades do Cepat/CJCias para 2014. Agradecemos ao Pe. Inácio por
sua contribuição e pelo encontro proporcionado.

7 PLENÁRIA
SOCIAL

DE

SEGURIDADE

Como proposta de
formação da equipe
e vinculação com o
projeto de Gênero e
Políticas Públicas, o
Cepat/CJ-Cias
participou da
Plenária de Seguridade Social, organizada pelo
CRESS/PR, com o tema “Direito a Cidade e sua
Transversalidade com as demais Políticas Públicas”. O
encontro foi no dia 14 de junho, em Curitiba. Contou
com as contribuições da Tatiana Dahmer, que
contextualizou o processo de urbanização e formação
das cidades em um contexto econômico e político
pressionado pelo capitalismo.
8 OFICINA SEGURANÇA ALIMENTAR
E NUTRICIONAL
O Cepat/CJ-Cias, através da Karen Albini (também
Conselheira do COMSEA/Curitiba), participou, no dia
27 de junho, da Oficina de Segurança Alimentar e
Nutricional, organizada pelo Departamento de
Segurança Alimentar e Nutricional da SETS e pelo
CONSEA (Conselho de Segurança Alimentar e
Nutricional)-Paraná. Com o propósito de mobilizar os
municípios de Curitiba e Região Metropolitana, Vale
do Rebeira e Litoral do Paraná, para a implementação
do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e
Nutricional – SISAN em âmbito municipal. A
Segurança Alimentar e Nutricional, perpassa
discussões a respeito da economia e política
contraditória- que impõe costumes e maneiras de
agir, que sobrepõe à soberania alimentar- o que
implica em imposições na qualidade de vida como um
todo. Por isso, um direito de extrema relevância e
permanência no debate contemporâneo.
9 PRÉ-CONFERÊNCIA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
No dia 13 de junho, aconteceu na Regional do Bairro
Novo (Região Sul de Curitiba) a Pré-Conferência de
Assistência Social. A proposta foi realizar o debate da
Assistência Social nos territórios de abrangência e
eleger os delegados para a “X Conferência de
Assistência Social: SUAS 8 anos de conquista”. O
Cepat/CJ-Cias foi eleito como trabalhador da Política.
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10 CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
Ana Paula Abranoski participou, nos dias 21 e 22 de
junho, da Conferência Municipal de Educação no
Colégio Estadual do Paraná, em Curitiba, promovida
pelo Fórum Municipal de Educação. A mesa foi
composta por representantes do governo municipal,
estadual e federal. Umas das participantes do Projeto
Gênero e Políticas Públicas, Cristiane Alves dos
Santos, compôs a mesa representando as
Associações de Pais, Professores e Funcionários da
Regional Bairro Novo.
Com o tema “O Plano Nacional de Educação na
Articulação do Sistema Nacional de Educação:
Participação Popular, Cooperação Federativa e
Regime de Colaboração”, a conferência é um espaço
para a discussão e a participação de toda a sociedade
na construção das políticas educacionais para
Curitiba, mas infelizmente não é esta a realidade que
vemos em nossa cidade, onde locais como estes
ainda não contam com a participação efetiva da
comunidade escolar (estudantes, pais e/ou
responsáveis e comunidade local).
A conferência coincidiu com um importante
movimento de democracia que ocorreu em todo o
país. Um movimento nacional que, entre outras
demandas, clama por mais qualidade na educação.

11 EQUIPE DO CEPAT PARTICIPARÁ
DO SEMINÁRIO ANUAL DOS
PARCEIROS DO IHU
Nos dias 15, 16 e 17 de julho, a equipe do Cepat/CJCias participará do seminário anual dos parceiros do
IHU, em São Leopoldo. Antes, no domingo dia 14,
terão uma reunião com o diretor administrativo da
ASAV (mantenedora), Pe. João Geraldo Kolling, o
diretor de Assistência Social da ASAV, Pe. José Ivo
Follmann, e o Pe. Inácio Neutzling, para discutir
assuntos relativos ao CEPAT.

12 ASSESSORIAS
Em junho, o Cepat/CJ-Cias fez as seguintes assessorias:
— Dia 05: “Relação entre Igreja e Política”, na Escola de
Formação Fé e Política, da Par. Santa Teresinha de Lisieux,
Colombo, PR.
— Dia 11: “Brasil: tecnicamente moderno e eticamente
conservador” – Análise de conjuntura, no encontro anual
da Rede Marista de Solidariedade da Região Sul do Brasil,
em Curitiba.
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13 LIVROS

ADQUIRIDOS

Em junho, o Cepat/CJ-Cias adquiriu os seguintes livros:
- MASCARO, Alysson Leandro. Estado e forma política. São
Paulo: Boitempo, 2013.
- TILLY, Charles. Democracia. Petrópolis, RJ: Vozes, 2013.

Veja a programação completa do Cepat/CJ-Cias http://www.ihu.unisinos.br/cepat/cepat-programacao

Acesse ao

Cepat CJ-Cias e o

_Cepat.

