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Este é um boletim de notícias das principais atividades mensais realizadas pelo CEPAT, um centro social da
Província dos Jesuítas do Brasil, em Curitiba-PR.
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1 ABORDANDO A REALIDADE DA

2 MOMENTO DE CELEBRAÇÃO, COM

VIOLAÇÃO DE DIREITOS

OS PÉS NO CHÃO

No dia 01 de dezembro, na Casa do Trabalhador,
aconteceu o 7º ciclo de estudos e debates
Trabalhadores(as) do SUAS – 2ª edição, com a
temática “Gestão e Metodologia do trabalho no
SUAS: abordando a realidade da violação de
direitos” e assessoria da professora Solange
Fernandes (PUCPR). A assessora abordou
temáticas relacionadas à violência e os direitos
humanos. Em seguida, apresentou, segundo sua
leitura, os desafios para as ações da gestão da
política de assistência social na realidade da
violação dos direitos humanos. É urgente fortalecer
a democracia, retomando as forças políticas, em
favor do bem de todos. As saídas para as
problemáticas que envolvem nossas sociedades não
virão do Estado, mas, sim, das pessoas.

No dia 08 de dezembro, na Casa do Trabalhador,
finalizamos o ciclo de formação político-cidadã
para os(as) trabalhadores(as) do SUAS com uma
confraternização. A professora Solange Fernandes
(PUCPR), que acompanhou de perto a trajetória
dos participantes, incentivou o grupo a iniciar o ano
de 2017 com os pés firmes no chão. Destacou que a
conjuntura política e social que estamos vivendo no
Brasil requer de todos nós um posicionamento
ético-político. É imprescindível que sejamos
protagonistas da história, aqui e agora, pois o
momento é de resistência e de enxergar novas
saídas. A avaliação do ciclo de estudos e debates,
realizada pelos participantes, apontou para a
necessidade de continuidade desse trabalho em
2017.

3 AÇÃO DE GRAÇAS PELO TRABALHO
DESEMPENHADO NA CASA DO
TRABALHADOR
No dia 12 de dezembro, realizamos um momento de
ação de graças pelos anos em que usufruímos do
espaço da Casa do Trabalhador e também pelo
trabalho de tantos companheiros e companheiras
que naquele local dedicaram preciosos momentos
de suas vidas em prol de um projeto de sociedade
solidário, igualitário e democrático. Neste dia
especial, contamos com a presença do diretor do
Instituto Humanitas Unisinos (IHU), pe.
Inácio Neutzling, André Langer e Darli de
Fátima Sampaio, entre outros amigos queridos
que trabalharam ou atualmente colaboram
diretamente conosco. Após o momento celebrativo,
fizemos uma confraternização que também reuniu
familiares e colaboradores da Casa do
Trabalhador. Que Deus recompense o trabalho
de todos e todas!

4 CELEBRANDO

UMA TRAJETÓRIA

DE PERSEVERANÇA E DEDICAÇÃO

A quinta e última etapa do curso de Formação de
Lideranças
de
Povos
e
Comunidades
Tradicionais (Curso de Operadores de Direitos
Étnicos e Coletivos) ocorreu entre os dias 14 e 16
de dezembro. Com muita mística, partilha e
momentos de estudo, a finalização do curso se deu
em um clima de entusiasmo e desejo de fortalecer a

luta em prol dos direitos dos diversos povos e
comunidades. Ao final, na presença de
representantes do Instituto Federal do Paraná –
Campus Paranaguá, todos os participantes que
perseveraram até o final na proposta de formação,
receberam a certificação em uma bela e
emocionante celebração.

5 PROGRAMAÇÃO 2017
Em 2017, o CEPAT dará sequência ao seu
trabalho de mais de 26 anos, investindo nas
pessoas, na potência dos processos coletivos,
solidários e de transformação social, fomentando
sonhos e esperanças. Procurando desnaturalizar
uma realidade social repleta de gritantes
contradições nos vários níveis da vida em
sociedade, estamos conscientes que os desafios
presentes não são poucos, mas anima-nos as
palavras do Papa Francisco quando diz: “Deus
supera nossas expectativas e nos surpreende com
sua generosidade, fazendo germinar os frutos de
nosso trabalho para além do que se pode esperar da
eficiência humana”. Abaixo, sinteticamente,
apresentamos nossa proposta de trabalho para este
ano com a formação político-cidadã e a
espiritualidade.

- Quarta de debate

- Negritude, Branquitude e Novos Olhares

Grupo de estudo, com uma programação
quinzenal, aberta aos parceiros(as) que
eventualmente puderem participar, incentivando o
diálogo e troca de saberes e perspectivas, a partir
da leitura de textos e artigos que contribuam para
elucidar a atual conjuntura social, econômica,
política, cultural e religiosa. Estão programados
18 encontros, que ocorrerão sempre às quartasfeiras, das 13h30 às 16h30.

Ciclo de estudos e vivências quinzenais, sempre às
terças-feiras, de março a novembro, que busca
fomentar novas práticas sociais para a superação do
racismo, o acesso aos direitos da cidadania e o
protagonismo do negro(as) em uma sociedade
desigual. Sendo assim, as atividades também
procuram rememorar as lutas e fortalecer a
consciência e a formação político-cidadã de jovens,
homens e mulheres que ao longo do processo
histórico brasileiro foram vítimas de um sistema
estruturado de discriminação racial e social.

- Brasil: conjuntura, dilemas e possibilidades
Ciclo de seis debates mensais (de abril a outubro)
acerca de questões centrais da vida política,
econômica e social do Brasil, tendo presente a
atual crise civilizacional. Ao mesmo tempo,
levando em consideração as alternativas viáveis
para o país e a importância de uma cultura
democrática, em prol dos processos de construção
de um poder popular.
- Formação Político-Cidadã
Trabalhadores(as) do SUAS

para

os(as)

Ciclo de estudos e debates quinzenais, a partir do
2º semestre, visando promover o acesso ao
conhecimento e aprofundamento das concepções
teóricas e metodológicas do Sistema Único da
Assistência Social, problematizando as temáticas
contemporâneas para compreender a realidade
social, política, cultural e econômica em que se
encontram a Política Nacional de Assistência
Social, os(as) trabalhadores(as) e os(as) usuários
do SUAS para uma maior efetividade na ação
profissional, com protagonismo político.
- Juventude e Democracia
A partir de um trabalho específico com jovens do
período noturno do
Colégio
Estadual
Polivalente, do bairro Boqueirão, fortalecer o
protagonismo juvenil na defesa dos direitos
humanos, da cidadania plena e da democracia,
tendo presente dinâmicas diversas, com espaços
de debates e construção de processos coletivos e
novas práticas sociais.

- Audição Comentada de Música Clássica
Trata-se de um único encontro anual que almeja
proporcionar um momento celebrativo através da
audição comentada de música clássica, em um
espaço de oração.

- O Magistério Social do Papa Francisco
Ciclo de estudos e reflexões (4 encontros) que visa
abordar pontos centrais do ensino social de
Francisco à frente da Igreja. Pretende-se dar
destaque às principais contribuições do Papa em
favor de um retorno da Igreja às fontes evangélicas,
a partir de uma proposta progressista e aberta ao
mundo, em diálogo com os diversos atores sociais,
em busca da promoção da paz e da justiça.
- Rezar com os Místicos
Trata-se de uma oportunidade para conhecer o
enorme legado deixado por homens e mulheres,
místicos e místicas. Simultaneamente, quer
oferecer um espaço para o aprimoramento da
vivência da oração, à luz destes mesmos místicos.
Desde 2011, proporcionamos esse espaço
privilegiado de recolhimento, meditação e
aprofundamento na mística cristã.

6 Agenda de Fevereiro
08 – Quartas de debate, das 13h30 às 16h30, na
sede do CEPAT;
22 – Quartas de debate, das 13h30 às 16h30, na
sede do CEPAT.

