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CENTRO DE REFERENCIA DE DIREITOS
HUMANOS—CÁRITAS PR

A Cáritas Brasileira Regional Paraná estará implandando o Centro
de Referência em Direitos Humanos. Atenderá sob os três eixos:
mobilização, articulação de rede e atendimento direto.
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Editorial
A Cáritas tem como missão a
promoção e a defesa da vida,
participando da construção solidária de
uma sociedade justa, igualitária e plural.
Esta missão vem sendo realizada com o
envolvimento de todas as instâncias da
Cáritas a nível nacional e internacional
com a Campanha Internacional por uma
Familia Humana sem fome e pobreza.
Na rede Cáritas Brasileira
Regional Paraná esta neste início de ano
com diversas iniciativas para realizar a
sua missão, como a implantação do
Centro de Referencia de Direitos
Humanos da Cáritas –PR. Além, do
planejamento
anual
onde
foram
selecionadas algumas prioridades. Nesta
edição destacamos o trabalho que vem
sendo realizado nas entidades membros
de formação sobre a Campanha da
Fraternidade e outras iniciativas como
encontro e audiência com Organização da
Sociedade Civil. Além dessas sabemos do
trabalho que vem sendo desenvolvido em
todo o Paraná ao longo do ano que será
apresentado em outras edições.
Destacamos ainda a participação
da Cáritas no Projeto CFES Nacional, bem
como destacamos a visita do voluntário
da Cáritas Brasileira, que visitou e registro
alguns projetos acompanhados pela
Cáritas.
Amauri Antonio Mossmann
Secretário Executivo
Cáritas Brasileira Regional Paraná

Expediente
O informativo online “Cáritas Paraná Em Ação” é
elaborado e editado por Amauri Antonio Mossmann.

Agenda
Cáritas
13 de Março: Fórum Lixo e Cidadania,
Curitiba/PR;
14 à 16 de Março: Curso de
Formação de Formadores, Lapa/PR;
14 à 16 de Março: Seminário
Juventude Quer Viver, CEPAT/

História da Cáritas
Brasileira Regional Paraná
A Cáritas Brasileira faz parte da
Rede Cáritas Internationalis, rede da
Igreja Católica de atuação social
composta
por
165
organizações
presentes em 200 países e territórios,
com sede em Roma. Organismo da CNBB
(Conferencia Nacional dos Bispos do
Brasil), foi criada em 12 de Novembro de
1956 e é reconhecida como de utilidade
pública federal.
Atua na defesa dos direitos
humanos
e
do
desenvolvimento
sustentável solidário na perspectiva de
políticas públicas, com uma mística
ecumênica. Seus agentes trabalham
juntos aos excluídos e excluídas, muitas
vezes
em
parceria
com outras
instituições e movimentos sociais. Hoje
atua em quatro diretrizes
básicas: defesa e promoção
de direitos; incidência e
controle social de políticas
públicas; construção de um
projeto de desenvolvimento
solidária e sustentável;
fortalecimento de Rede
Cáritas.
A
Cáritas
Brasileira Regional Paraná,
foi sendo gestada desde 2004, por
acasião da vinda do Secretário Executivo
da Cáritas Brasileira, José Magalhães de
Sousa, a Curitiba, na Assembléia do Povo
de Deus, na oportunidade veio falar
sobre a Campanha da Fraternidade.
Iniciaram as conversas sobre a
possibilidade de criação da Cáritas
Brasileira Regional Paraná.

Cáritas no Paraná. Em uma reunião
realizada em Maringá Paraná no ano de
2007. Com a presença de sete Entidades
Membros e algumas em fase de
implantação. Surge uma comissão
provisória, contendo representante das
quatro provinciais eclesiásticas do
Paraná. A partir desta reunião foram três
anos
de
reuniões,
planejamento,
articulação e participação no Conselho
da Cáritas Brasileira em Brasília.
Em 2008, foi realizado um
encontro em Londrina e definiu-se as
estratégias para a institucionalização do
Regional e foi organizada uma comissão
ampliada que agendou posteriormente
com Dom Ladislau, em São José dos
Pinhais, uma reunião para propor a
criação do Regional e
definir suas diretrizes. A
partir daí, o próximo passo
foi a aprovação da criação
do
Regional
na
Assembléia do Povo de
Deus em 2008 e a
convocação
da
Assembléia em 2009.
Com
a
convocação
da
Assembléia de criação do Regional no dia
22 de maio de 2009, na cidade de São
José dos Pinhais, onde foi instituído o
Regional, momento onde foi eleito o
primeiro Conselho Gestor e o Secretário
Executivo.

O dia 4 de Dezembro de 2009,
será lembrado, com felicidade, pela
Cáritas Brasileira Regional Paraná por ter
Com o surgimento de novas recebido o título de Membro da Cáritas
Entidades Membros e diante da Brasileira. Na cidade de Igarassu, no
necessidade cada vez maior de criar a Estado de Pernambuco.

Curitiba/PR;
17 à 21 de Março: Reunião do Forum
Nacional da Cáritas, Brasília/DF;
23 de Março: Formação e assembleia
Cáritas Diocesana, Umuarama/PR;
03 de Abril: Fórum Lixo e Cidadania,
Curitiba/PR;
04 à 06 Abril: 3º Feira de Economia
Solidária, Irati/PR;
10 de Abril: Conselho Gestor da
Caritas Brasileira Regional Paraná,
Apucarana/PR;

25 e 26 de Abril: Seminário
Arquidiocesano de Assistência Social,
Maringá/PR;
01 de Maio: Dia do Trabalhador,
Maringá e Londrina/PR.
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REUNIÃO DE PLANEJAMENTO OPERACIONAL ANUAL 2014—POA 2014
Nos dias 12 e 13 de fevereiro de
2014, na cidade de Foz do Iguaçu
aconteceu o Encontro de Planejamento
Operacional Anual (POA 2014) da Cáritas
Brasileira Regional Paraná, contou com a
presença de 17 agentes Cáritas, Jaime do
Secretariado Nacional e a presença do
Bispo referencial da Caritas Brasileira
Regional Paraná D. Geremias e tivemos a
grata visita do Vigário Geral da Diocese de
Foz do Iguaçu, Pe. Jurandi
representando o Bispo da
Diocese.
Tivemos inicio dos
trabalhos no dia 12 de
fevereiro com a Análise de
Conjuntura, facilitada pelo
Roberto
assessor
da
Cáritas. Na sequência, tivemos a
oportunidade de conhecermos um pouco

sobre o planejamento das Entidades
Membros e os demais trabalhos do dia
foram de reflexão e discussão de diversos
temas pertinente no Estado do Paraná.
No dia 13, logo pela manhã
tivemos a celebração da Santa Missa, na
sequência iniciamos o Planejamento para o
ano de 2014, onde foram definidas
algumas prioridades para 2014. A respeito
da:
prioridade
1:
envolvimento com
a
jornada
de
agroecologia,
realização de um
fórum social sobre
barragens e sobre
a
Campanha
Internacional, contra fome e a pobreza,

Centro Referencia Direitos Humanos;
prioridade 2: mapear os trabalhos da
rede Cáritas em vulnerabilidade social,
fortalecer o coletivo juventude, trabalhar
com os imigrantes, ênfase as mulheres,
participação dos fóruns e conferências
de Economia Solidária, campanha
internacional da Cáritas;
prioridade
3:
foco
nas visitas,
implementação da Rede Permanente de
Solidariedade, jornal online e site.
Na parte da tarde do dia 13 de
fevereiro foi realizada uma visita a Itaipu
Binacional, momento de integração e
conhecimento cultural. Todos saíram
motivados e com a certeza que teremos
que ter muita perseverança para executar o
que planejamos para 2014.

Filmagens para Prestação de Contas
Nos dias 14 a 19 de fevereiro
tivemos a visita do voluntário da Cáritas
Brasiliera, Sr. Elkin
Torres
Giraldo,
especialista
em
filmagem esteve no
regional Paraná para
captar imagens dos
projetos acompanhados
pelas
Cáritas
do
Regional e dos projetos
apoiados pelo Fundo
Nacional
de
Solidariedade.
Tivemos a oportunidade de visitar

projetos de três Cáritas do Paraná, em
Maringá, Apucarana e Londrina. As Imagens
que
servirão
para prestação
de contas do
Fundo Nacional
de
Solidariedade,
também serão
utilizadas para
montagem de
vídeo para dia
internacional da
mulher, vídeo sobre o imigrantes e imagens
para montagem de um vídeo institucional

da Cáritas Brasileira.
Nas visitas percebemos o quanto as
pessoas são justas
e coerentes com o
pouco
que
recebem
e
o
quanto é eficiente
o
acompanhamento
das Diocesanas.
Percebeu-se
quantas atividades
a Cáritas vem
desenvolvendo, principalmente com os
mais necessitados.

CRDH Cáritas—PR
A implantação do
Centro de Referencia em
Direitos Humanos Cáritas – PR
(CRDHC-PR), destina-se a criar
um espaço de referência para
a
mobilização
social,
articulação
em
rede
e
atendimento
direto
às
situações de violação de
direitos humanos, tanto numa
dimensão difusa e coletiva,
quanto na dimensão especifica e individual.
Com o Centro a Cáritas quer
contribuir com a implementação do
Programa Nacional de Direitos Humanos
(PNDH-3), em sintonia com a missão da
Secretaria de Direitos Humanos da
Presidencia da República (SDH) e com as
diretrizes emanadas dos Conselhos
Nacional vinculados à mesma.

O Centro de
Referencia de Direitos
Humanos surgiu a partir
de
experiências
realizadas por órgãos
públicos e organizações
não
governamentais
que possibilitaram o
acesso da população de
baixa renda a serviços
essenciais como, por
exemplo;
assistência
juridica
e
documentação civil básica. Assim, os
Centros atuam como uma Casa de Direitos
de mecanismos de defesa, promoção e
acesso à justiça estimulando o debate
sobre
cidadania,
influenciando
positivamente na conquista dos direitos
individuais e coletivos das comunidades
mais pobres.

No
CRDHC-PR
atuarão
especialistas em atendimento jurídico,
social e psicológico, que têm como ponto
de partida, atividades que visam assegurar
à humanização do ser humano, à
transformação
social,
construindo
realidades mais justas e igualitárias,
desenvolvendo
valores
junto
nas
comunidades mais pobres.
O CRDHC-PR já foi conveniado e já
foi feito o edital de chamada publica para
contratação do pessoal, dos quais foram
selecionados alguns currículos que estão
aguardando para serem chamados para
entrevista individual. Para efetivamente dar
início do projeto só esta faltando ser
depositado o recurso na conta da Cáritas
Brasileira, que deve ser feito nos próximos
dias.
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CFES
O CFES (Centro Nacional de
Formação e Assessoria Técnica em
Economia Solidária), tem por objetivo
promover a formação e apoio a assessoria
técnica em Economia Solidária, bem como
a consolidação da Rede Nacional de
Centros de Formação e Apoio a Assessoria
Técnica em Economia Solidária. O projeto é
uma parceria da Organização da Sociedade
Civil e Governo Federal, sendo que a nível
nacional o projeto é executado pela Cáritas
Brasileira e na região Sul pela CAMP, o
conveniamento é feito pelo MTE (Ministério
Trabalho e Emprego).
O projeto tem a duração de trinta
meses, nesta segunda edição o CFES tem
como público prioritário os agentes,
educadores que atuam na promoção de
projetos de políticas públicas voltadas para:
superação da pobreza, elevação de
escolaridade e de educação profissional e

tecnológica, formação e assessoria técnica
para Economia Solidária.
Com o CFES se quer expandir o
movimento de Economia Solidária no Brasil;
buscar fornecer aos educadores e agentes
desenvolvimento aproximam e qualificam
os seus conhecimentos sobre o que é, o
que se propõem a Economia Solidária e
quais são os seus desafios estratégicos;
pretende ainda, integrar a temática e ações
de um conjunto maior de programas e
projetos de políticas públicas criando
condições para mais pessoas possam
conhecer a Economia Solidária e acessar
serviços para constituir e fortalecer os
Empreendimentos
de
Economia
Solidária;
Mostrar que a Economia
Solidária e a organização
de Empreendimentos de
Economia Solidária se

tornam uma alternativa de superação da
pobreza para os beneficiários dos
programas sociais; capacitar os educadores
e agentes de desenvolvimento para
socializar e articular as suas ações nos
territórios
numa
perspectiva
de
desenvolvimento territorial sustentável e
solidário.
A Cáritas compreende que a
formação é o caminho necessário para o
desenvolvimento,
aperfeiçoamento
e
disseminação da formação em Economia
Solidária e da construção de metodologias
de assessoria técnica nas temáticas de
finanças solidárias, comercialização e redes
de cooperação solidarias. Em seu
planejamento a Cáritas Brasileira
Regional Paraná colocou em seu
planejamento a aproximação e
internalização deste projeto para
ações da Cáritas no Paraná.

Ano Internacional da Agricultura Familiar
A agricultura familiar é responsável por
70% dos alimentos que compõem a cesta
básica da população brasileira e seu
conceito envolve diferentes práticas
socioculturais
desenvolvidas
por
camponeses, indígenas e pescadores
artesanais. A realização da Copa do Mundo,
cumulada com um período eleitoral tenso,
não torna fácil deixar claro para a
sociedade civil que dependemos muito
mais dos agricultores e agricultoras
familiares desse país do que se pensa.
Durante a realização dos jogos, a presença
de quiosques para a oferta de produtos
orgânicos e sustentáveis é medida
insuficiente dada a importância desses
atores sociais no desenvolvimento do país.
Essas
iniciativas
precisam
ser
compreendidas como algo que vai além da
moda do politicamente correto, mas que
evidencia a soberania e segurança
alimentar.
A Organização das Nações Unidas (ONU)
reconheceu 2014 como o
Ano Internacional da
Agricultura
Familiar
(AIAF), sob o argumento
de que ela representa
“muito mais do que um
modelo econômico; é o
núcleo
da
gestão
sustentável da terra e
sua biodiversidade, a
fonte de importantes
dimensões culturais de
cada
pessoa
e,
considerando
todas

essas coisas, um pilar fundamental para o
integral desenvolvimento de todas as
nações”. A execução da campanha ficou a
cargo da Organização das Nações Unidas
para a Alimentação e Agricultura (FAO) e, no
Brasil, há o Comitê Brasileiro para o AIAF. A
iniciativa é interessantíssima, mas será que
a atribulada agenda de 2014 no Brasil
permitirá reconhecer a sua importância
social, econômica e cultural?
O ano de 2014 é estratégico para que o
debate
em
torno
da
produção
agroalimentar seja feito não só em termos
de quantidade, mas também pela
qualidade dos alimentos que são colocados
na mesa dos brasileiros. Os orgânicos são
caros? Por quê? Necessitamos refazer
essas perguntas e avaliar o modelo
produtivo que inseriu o país pela sexta vez
consecutiva como campeão mundial no uso
de
agrotóxicos,
que
favorece
a
concentração financeira das transnacionais
e
aplica
tecnologia
de
risco
à
biodiversidade e à
saúde humana. Seria
esse o modelo capaz
de incentivar uma
produção de maior
equilíbrio social e
ambiental?
A
recém-lançada
Política Nacional de
Agroecologia
e
Produção
Orgânica
(Pnapo) pode ser a
sustentação para que,
não
apenas
em

megaeventos, o Brasil possa afirmar que
tem condições de realizar uma produção
agroalimentar de bases sustentáveis. O que
precisa ficar claro é que a busca por
práticas
alimentares
adequadas
e
saudáveis é uma questão de direitos
humanos e envolve um conjunto complexo
de escolhas que refletem na geração
presente e nas futuras. A sua discussão
não se distancia da necessidade de
implantar políticas multissetoriais de fundo
não assistencialista, da implementação de
bens e serviços para o campo e do
desenvolvimento de mecanismos capazes
de garantir acesso à terra e à reprodução
dos modos de vida dos agricultores
familiares, de alternativas de financiamento
e da construção social de mercados para os
produtos das agroindústrias rurais, dentre
outros. Que em meio aos debates e
partidas de futebol de 2014 possamos
refletir sobre quem de fato garante a
alimentação no país.
Somos convidados a estar neste ano
divulgando as informações e aprofundando
a nossa reflexão a cerca da Agricultura
Familiar tão esquecida pelos governantes.
Que a nossa movimentação em direção a
Agricultura Familiar seja um impulso para
os pequenos agricultores. O AIAF é
importante não só para os agricultores,
mas sim para todos nós, pois é o segmento
que mais leva alimentos para a mesa da
população.
Katya Isaguirre Torres, assessora jurídica da Terra de
Direitos, é professora de Direito Agrário e Ambiental da
Universidade Federal do Paraná.
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Formação CF
Apucarana

Apucarana Promove a Formação da CF
No fim da semana dos dias 22 e

O Coordenador Diocesano da CF

23 de Fevereiro de 2014, aconteceu, na 2014, Antônio Adonir Portela disse que:
Diocese de Ponta Grossa o Seminário de “por se tratar de um assunto polêmico e de
Formação sobre a CF (Campanha da grande repercussão, é necessário que todos
Fraternidade) deste ano, que contou com a os envolvidos na Campanha estejam muito
presença de 200 lideranças de toda a bem orientados e informados”. Dom Sergio
Diocese, o Seminário foi facilitado pelo Braschi,
Padre

Nelito

Dorneles,

assessor

bispo

diocesano

recordou

a

da importância do compromisso evangelizador

Comissão Episcopal Pastoral para o Serviço na superação deste problema social de
da Caridade, da Justiça e da Paz da CNBB grande importância. Ele ainda fez menção
(Conferencia Nacional dos Bispos do Brasil). às palavras do Papa Francisco sobre a
Este ano a CF 2014 aborda o violência

que

fere

profundamente

a

tema “Fraternidade e Tráfico Humano”, dignidade das pessoas. “Nas primeiras
cujo, objetivo é identificar as práticas de intervenções

do

papa

Francisco,

ele

tráfico humano e suas várias

denunciou o escândalo do

formas e denunciá-lo como

tráfico de pessoa humana e

violação da dignidade e da

sendo a nossa diocese uma

liberdade humana. Além disso,

igreja

pretende mobilizar os cristãos

missionária, deverá saber se

e a sociedade brasileira para

posicionar

erradicar esse tipo de crime.

situação”, disse.

misericordiosa
diante

No dia 22 de fevereiro de 2014 a Cáritas
Diocesana de Apucarana, juntamente com
a Diocese de Apucarana promoveu
formação
sobre
Campanha
da
Fraternidade 2014 (CF 2014). O encontro
contou com de mais de 203 pessoas,
entre catequistas, lideranças, agentes
pastoral, ministros e ministras e agentes
Cáritas.
A formação foi conduzida pelo Pe. Dirceu
Fumagali, que destacou os vários desafios
que o tema “Fraternidade e Tráfico
Humano” trás para Igreja e para a
sociedade, mas destacou que o lema trás
a missão da igreja: “É para a liberdade
que Cristo nos libertou” (Gl 5,1).

e

desta

Encontro das OSCs
No dia 11 de fevereiro tivemos o
encontro com as OSCs (Organizações da
Sociedade Civil), na sede da APP Sindicatos,
em Curitiba. O encontro teve a presença de
representantes de 17 entidades, contou
com a presença de Ademar Bertuci, da
Cáritas Brasileira e da Fundação Esquel e a
ainda contamos com a presença da Dona
Arlete do Grupo Marista e presidente
da Federação Paranaense das
Fundações Privadas.
Este encontro teve como
pauta a discussão sobre o Marco
Regulatório das OSCs PLs 649/2011;
Lei de Utilidade Pública Estadual do
Paraná Lei 17826/2013; Nova Lei de
Filantropia 12101/2009.
Ademar destacou a importância
do Marco Regulatório para a OSCs, pois
este vai tirar as Entidades da insegurança
jurídica e da criminalização que é atribuída
as OSCs. Ele Destacou que o PLs
649/2011,
trás
quatro
eixos:
contratualização, fomento, financiamento e
gestão. Ademar apontou algumas ações

que deveríamos estar instigando no Estado
do Paraná: enraizar a discussão nas bases;
organizar audiências públicas; estudar e
discutir as adaptações da lei ao Estado ao
Municípios; organizar coletivo estadual;
inserir as discussões nos Conselhos; e
organizar a ida de um representante no
encontro nacional.

Arlete apresentou as mudanças
feitas na Lei da Filantropia, convidou que
todas as Entidades estejam se adaptando a
nova lei, senão perderão a filantropia. Em
relação a Lei de Utilidade Pública Estadual,
destacou que esta lei tras em si conflito
com lei maior, exagero de prestação de
contas, ausências de alguns setores e entre

outros erros e equívocos.
Deste encontro foi formado uma
comissão que fará contatos para marcar
uma audiência a principio sobre a Lei da
Utilidade Pública e na sequencia articular o
Marco Regulatório. Arlete ficou de
conversar com o Autor da Lei para marcar
uma audiência, esta conversa aconteceu no
dia 17 de fevereiro, onde
representantes da OSCs
entregaram um documento com as
observações em relação a Lei de
Utilidade Pública ao Dep. Caito
Quintana representante da
Comissão Parlamentar. O deputado
acolheu as sugestões e se
comprometeu em marcar uma
audiência Pública, que foi marcada para o
dia 25 de fevereiro, na Sala de Comissões,
3º Andar, Assembléia Legislativa. Nesta
oportunidade tivemos a oportunidade de
pontuar as sugestões de melhoria da Lei.
No ato a comissão se comprometeu em
inserir na Lei as sugestões de alteração e
acrescimos.
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Carta final do 13º Intereclesial de CEBs do Brasil ao povo de Deus
Irmãs e irmãos da caminhada,
“Maria pôs-se a caminho ... entrou na casa e saudou Isabel ... bem
aventurada tu que acreditaste ... as crianças estremeceram de
alegria no ventre ...” (cf. Lc 1,39-45)
Em atitude romeira, o povo das Comunidades Eclesiais
de Base de todos os cantos do Brasil colocou-se a caminho
respondendo ao chamado da grande fogueira acesa pela Diocese
de Crato-CE, convocando para o 13º Intereclesial. A luz da fogueira
alumiou tão alto que fez acorrer representantes de Igrejas irmãs
evangélicas e de outras religiões. Até foi avistada em toda a
América Latina e Caribe, Europa, África e Ásia.
O Cariri, “coração alegre e forte do Nordeste”, se tornou a
“casa” onde se encontraram a fé profunda do povo romeiro,
nascida do testemunho do padre Ibiapina e do padre Cicero, da
beata Maria Madalena do Espírito Santo Araújo e do beato Zé
Lourenço, com a fé encarnada do povo das CEBs nascida do grito
profético por justiça e da utopia do Reino.
Houve um encontro entre a Religiosidade popular e a
Espiritualidade libertadora das CEBs. As duas reafirmaram seu
seguimento de Jesus de Nazaré, vivido na fé e no compromisso
com a justiça a serviço da vida.
Bem aventurado o povo que acreditou!
A moda da viola e da sanfona cantou este acreditar. As
palavras de dom Fernando Panico, bispo de Crato, na celebração
de abertura confirmaram este acreditar, proclamando: as CEBs
são o jeito da Igreja ser. As CEBs são o jeito “normal” da Igreja ser.
Jeito normal de o povo de Deus responder no hoje à proposta de
Jesus: ser comunidade a serviço da vida.
Ao ouvir a proclamação desta boa noticia, o ventre do
povo que veio em romaria para Juazeiro do Norte ficou de novo
grávido deste sonho, desta utopia. A esperança foi fortalecida. A
perseverança e a resistência na luta foram confirmadas. O
compromisso com a justiça a serviço do bem-viver foi assumido.
E a alegria estourou como fogos a vista e do meio da
alegria escutamos a memória da voz querida de dom Helder
Câmara, a se fazer ouvir: Não deixem a profecia cair! Não deixem
a profecia cair!
A profecia não caiu. Ecoou nas palavras do índio
Anastácio:
“Roubaram
nossos
frutos,
arrancaram nossas folhas, cortaram nossos
galhos, queimaram nossos troncos, mas não
deixamos arrancar nossas raízes.” Raízes
indígenas e quilombolas que afundam na
memória dos ancestrais, no sonho de viver
em terras demarcadas, livres para dançar,
celebrar e festejar a terra que é mãe.
Emergiu a memória do padre
Ibiapina, que já incentivava a construção de
cisternas de pedra e cal e o plantio de árvores
frutíferas, para conviver com a realidade do
semiárido. Reanimava assim a esperança e a dignidade do povo
sertanejo. O protagonismo da beata Maria Araújo canalizou os
desejos mais profundos de vida e vida em abundância, o que
incomodou os grandes e a hierarquia eclesiástica. O padre Cícero
e o beato Zé Lourenço continuaram acolhendo os excluídos no
mesmo espirito de Ibiapina. Organizaram a comunidade do
Caldeirão movida pela fé, trabalho, fartura e liberdade. Esta forma
de convivência com o semiárido tem continuidade nas CEBs, nas
pastorais e entidades comprometidas com os pobres,
A profecia ecoou na análise de conjuntura, que levou a
constatar que o Brasil ainda precisa reconhecer que no campo e
na cidade, não basta realizar grandes projetos. O grande capital
prioriza o agro e hidronegócio e as mineradoras, continuando a
expulsar do campo para concentrar as pessoas nas cidades,
tornando-as objeto de manipulação e exploração, de concepções

dominadoras e produtoras de profundas injustiças. O povo
continua sendo despojado de sua dignidade: seus filhos e filhas
definham no mercado das drogas e no tráfico de pessoas; é
destituído de seus direitos à saúde, educação, moradia, lazer; a
juventude é exterminada, obscurecendo a possibilidade de se
projetar no futuro por falta de oportunidades; ainda existem
preconceitos e outras violências marcam as relações de etnia, cor,
idade, gênero, religião. Percebemos que transformar os cidadãos e
cidadãs em consumidores é ameaça para o “Bem Viver”.
Ranchos (miniplenários) e chapéus (grupos) tornaram-se
espaços de partilha das experiências de busca para compreender
a sociedade que é o chão onde as CEBs labutam e vivem.
E nos passos de padre Cicero, as CEBs se tornaram
romeiras nas veredas do Cariri, conhecendo realidades e
comunidades; vivenciando a firmeza dos mártires e profetas;
experimentando a partilha e a festa do jeito que o povo nordestino
sabe fazer.
A sabedoria dos patriarcas e das matriarcas nos
acompanhou resgatando a memória e orando: “Só Deus é grande”,
“Amai-vos uns aos outros”.
A grandeza de Deus se revela nos romeiros, povo sofrido
que ao assumir a organização da romaria, na prática da
solidariedade, na reza e no canto dos benditos se torna
protagonista e ressignifica o espaço da vida diária.
O amor é manifestado na profecia da mulher que no
acariciar, no amassar o pão, na liderança e revolução carrega em
seu ventre nossa libertação; na profecia que por amor à justiça se
torna ecumênica; em Jesus de Nazaré que por primeiro viveu a
justiça e a profecia a serviço da vida e nos desafia a sermos CEBs
Romeiras do Reino no campo e na cidade.
A vivência comunitária no terreiro do semiárido renovou
nosso acreditar. Exultamos de alegria como as crianças que
saltaram de alegria no ventre das mães vislumbrando o novo. O
Reino se fez presente no meio de nós. Seus sinais estão presentes
na irmandade: oramos e refletimos, reavivamos à nossa frente
rostos de mártires e profetas da caminhada, refletimos e
debatemos, formamos a mesma fila para comer juntos a gostosa
comida do Cariri, à mesma pia lavamos nossos pratos. Na
circularidade do serviço, do canto, do testemunho reafirmamos o
compromisso de ser CEBs: Romeiras do Reino, profetas da justiça
que lutam pela vida, a serviço do bem-viver,
sementes do Reino e da sua Justiça, comunidades
profetas de esperança e da alegria do Evangelho.
Romeiros e romeiras sempre voltam para
seu chão, repletos de fé e esperança. Nós também
voltamos como romeiros e romeiras grávidos da
utopia do Reino que é das CEBs. Voltamos para
nosso chão, com uma mensagem do papa
Francisco, bispo de Roma e Primaz na Unidade.
Dele recebemos reconhecimento, encorajamento,
convite a continuarmos com pisada firme a
caminhada de sermos Igreja Romeira da justiça e
profecia a serviço da vida.
Juntamo-nos à voz de Maria que louvou ao Deus da vida
que realiza suas maravilhas nos humilhados. Unamos nossas
vozes á sua para com ela derrubar os poderosos de seus tronos e
elevar os humildes, despedir os ricos de mãos vazias e encher de
fartura a mesa dos empobrecidos.
Irmãs e irmãos, vos abraçamos com amorosidade. Amém, Axê,
Auerê, Aleluia!
Participantes
Mulheres: 2248 Homens: 1788
Bispos:
72
Padres: 232 Religiosas/os:146
Evangélicos: 20 Outras
religiões: 35
Estrangeiros: 36 Indígenas: 75
Ampliada/Assessoras/es: 68
Total (incluindo as equipes de serviço e visitante): 5046
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Plebiscito Popular pela Reforma da Constituição Plínio Arruda Sampaio
O processo de elaboração da Constituição de 1988 teve dois
momentos distintos. O primeiro vai da abertura dos trabalhos até a
entrada da proposta aprovada na Comissão de Sistematização e a
segunda, da Entrada na Comissão de Sistematização até a promulgação
do texto aprovado em Plenário. Na primeira etapa, a esquerda levou a
melhor sobre a direita; na segunda, deu-se o inverso e a direita
conseguiu alterar bastante o texto aprovado na Sistematização.
O texto aprovado na Sistematização organizava o sistema
político na forma parlamentarista. No Plenário, a maioria mudou o
sistema político de parlamentarista a presidencialista.
Esta mudança criou uma limitação da qual se ressente até
hoje o texto constitucional. Isto por uma razão bem simples: Os artigos
de uma Constituição não são isolados, mas
relacionados entre si pela lógica interna do
sistema. O sistema parlamentarista tem uma
lógica, o sistema presidencialista, outra. Desse
modo, um artigo parlamentarista em um texto
cujos outros artigos respondem à lógica
parlamentarista gera uma série de dificuldades na
hora de aplicação do texto constitucional aos
casos concretos.
A mudança do texto deu-se em
decorrência da criação de um agrupamento
parlamentar denominado Centrão. Este "Centrão",
que de Centrão não tinha nada, pois estava
integrado por deputados e senadores reacionários,
foi criado por iniciativa de um grupo de banqueiros
e grandes empresários, assustados com o caráter progressista que o
texto estava adquirindo na Comissão de Sistematização. Em certo dia,
eles convidaram esses parlamentares para uma reunião no Hotel
Carlton em Brasília e os fizeram comprometer-se a duas coisas: a
comparecer a todas as votações e a votar de acordo com os interesses
do grande capitalismo.
A razão pela qual a esquerda, embora sendo minoria, ganhava
todas as votações da Comissão de Sistematização era a ausência dos
parlamentares da direita. O ano de 1988 era um ano eleitoral e os
parlamentares da direita preferiam estar percorrendo seus distritos
eleitorais em busca de votos a comparecer ao Congresso. Contribuía
também para isso, o desejo de se furtarem à pressão que sobre eles
exerciam os representantes dos sindicatos e organizações progressistas
da sociedade civil. Esses representantes não faltavam a uma reunião da
Comissão e se manifestavam ruidosamente todas as vezes que um
parlamentar da direita votava contra as propostas progressistas.
Mas o grande responsável mesmo pela mudança no teor do texto
aprovado na Comissão de Sistematização foi o deputado Ulysses
Guimarães, Presidente da Assembléia Nacional Constituinte, porque foi
ele que, contrariando o dispositivo regimental referente à matéria, pôs
em votação proposta do "Centrão" modificando a forma de votação das
emendas. Era esse modo que possibilitava à minoria progressista vencer
a maioria reacionária. A razão disso é a seguinte: os representantes da
direita na Comissão, pelas razões já expostas, não compareciam nas
sessões, o que retirava o quorum requerido para o funcionamento das
mesmas. Elas só podiam realizar-se porque o Presidente fazia uma
verificação virtual de presença. Cada líder de bancada anuía e a sessão
era aberta. Porem, caso algum deputado pedisse a verificação individual
das presenças a sessão seria derrubada. Os lideres das bancadas dos

partidos de esquerda, então ameaçavam: ou votam de acordo conosco
ou derrubamos a sessão,coisa que, se acontecesse impediria a
elaboração do texto constitucional. Ora, o procedimento para aprovação
de emendas prescrevia que se considerar aprovada aquela que
recebesse a maioria dos votos dos parlamentares presentes na sessão
e, para derrotá-la era necessário obter mais de dois terços dos votos dos
presentes - numero este que a direita não dispunha. Pois bem, ao
chegar o texto aprovado na Sistematização em Plenário, o "Centrão"
apresentou uma proposta de modificação do Regimento Interno na
Constituinte invertendo o processo de aprovação. De acordo com esta
proposta, o numero de votos necessário para aprovação de uma
emenda é que passaria a ser de dois terços. Isto evaporaria a vantagem
da esquerda, porque ela não contava com esse
numero de votos.
O Dr. Ulysses pôs da proposta em
votação e a mesma foi aprovada. Dai por diante, ela
foi anulando um por um os avanços obtidos na
etapa anterior. Um dos capítulos mais atingidos foi
o referente ao sistema político. Urge corrigir essas
distorções, a fim de possibilitar eleições
verdadeiramente democráticas.
Por isso, 71 entidades da sociedade civil, decidiram
lançar uma campanha para a realização de um
plebiscito popular com a finalidade de corrigir as
distorções do texto atual. Trata-se da convocação
de uma Assembléia Constituinte formada por
parlamentares eleitos exclusivamente para o fim de
reformar o Capitulo do Sistema Político da Constituição de 1988. As
correções desejadas visam estabelecer a igualdade de todos nas
disputas eleitorais, pois sem tal igualdade não se pode falar em
verdadeira democracia. São elas: financiamento publico das campanhas
eleitorais, estabelecimento de porcentagens de numero obrigatório de
vagas para mulheres e para negros nas chapas de todos os partidos
políticos, fortalecimento dos mecanismos de democracia direta.
O financiamento publico das campanhas proibirá o
financiamento privado. Todos os candidatos terão direito a uma
determinada importância para sufragar os gastos das suas campanhas.
Essas quantias serão iguais para todos os candidatos. O Juiz Eleitoral
enviará a cada candidato uma lista com os gastos que ele poderá fazer
para serem pagos com dinheiro publico. De posse dessa lista, o
candidato fará o gasto e a firma que vendeu-lhe o bem ou o serviço
comprado apresentará a fatura ao Juiz Eleitoral, que fará o pagamento
caso a compra faça parte da lista dos gastos permitidos. O parágrafo
único dessa Lei prescreverá que o candidato que burlar a lei terá seu
registro automaticamente cancelado e deverá pagar multa pela infração.
O mesmo acontecerá com a empresa ou a pessoa que tiver feito a
doação. Ambos, candidato e doador serão processados criminalmente
por qualquer manobra que tiverem feito no intuito de burlar a lei.
As entidades patrocinadoras do plebiscito popular apelam para todos os
cidadãos para que venham participar da campanha, a fim de que a
mesma seja vitoriosa.
- See more at: http://www.plebiscitoconstituinte.org.br/noticia/
plebiscito-popular-pela-reforma-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-pl%C3%
ADnio-arruda-sampaio#sthash.ngwRylxj.dpuf

Oração da Solidariedade
Rua Manuel Eufrásio, 78 - Juvevê.
CEP.: 80030-440, Curitiba - PR
Tel: (41) 3023-9907
Cel.: (41) 9692-6519
Email: caritaspr@caritas.org.br e/ou
amauriantoniom@gmail.com
Amauri Antonio Mossmann

Secretário Executivo
Expediente: segunda a sexta das 08h as 12h e
das 13h as 17h.

Conselho Gestor da CB Regional Paraná
Presidente: Pe. Zenildo Megiatto
Vice-Presidente: José Carlos de Souza da Silva
1º Secretário: Diác. Dirceu Pereira da Silva
2º Secretário: Reginaldo Urbano Argentino
Suplentes: 1º Pe. José Aparecido Pinto

Senhor Jesus, tu fostes solidário com teu povo,
especialmente com os rejeitados de teu tempo. Te
fizestes um igual a nós assumindo a condição humana.
Ajuda nos hoje, a viver a solidariedade que é amor, que
é justiça.
Derrama em nossos corações e espírito de
solidariedade.
Ele nos fez solidários por amor. Queremos nos ajudar
mutuamente e carregar os fardos uns dos outros.
Ajudos-nos a crescer na consciência da necessária
organização para sermos eficientes na partilha dos
teus bens materiais e espirituais.
Assim, estamos construindo uma nova base social cujo
alicerce seja a solidariedade e a justiça.
Senhor da solidariedade, ensina-nos a superar o
isolamento, o egoísmo e a ganância. E em seu lugar,
cultivemos experiências alternativas que se tornem
esperança e certeza de novas relações humanas.

2º Diác.Luiz Cézar Silva
Bispo Referencial: Dom Geremias Steinmetz

Que a solidariedade alimente nossa vida e
organização.
Assim Seja!!!

III Conferencia Nacional de Economia Solidária
Neste ano de
2014 teremos, dentre as
muitas Conferencia teremos
a CONAES (Conferencia
Nacional
Economia
Solidária). Que, Já esta indo
para sua terceira edição,
que tem como tema
“Construindo um plano
Nacional
da
Economia
Solidária para promover o
direito de produzir e viver de
forma
associativa
e
sustentável”. Nesta terceira CONAES, terá como objetivo: realizar
um balanço sobre os avanços, limites e desafios da Economia
Solidária considerando as deliberações das outras duas CONAES;
promover o debate sobre o processo de integração das ações de
apoio à economia solidária fomentadas pelos governos e pela
sociedade civil; elaborar planos municipais, territoriais e estaduais
de economia solidária; e elaborar um Plano Nacional de Economia
Solidária contendo visão de futuro, diagnóstico, eixos estratégicos
de ação; programas e projetos estratégicos e modelo de gestão
para o fortalecimento da economia solidária no país.
A IIIª Conferência Nacional de Economia
Solidária deverá ser desenvolvida de modo a articular
e integrar as diferentes políticas públicas que
abrangem a economia solidária, garantindo a
abordagem a partir dos seguintes eixos: EIXO I CONTEXTUALIZAÇÃO DO PLANO: análise das forças e
fraquezas (internas) e das oportunidades e ameaças
(externas) para o desenvolvimento da economia
solidária no atual contexto socioeconômico, político,

cultural e ambiental nacional e internacional. EIXO II OBJETIVOS E ESTRATÉGIAS DO PLANO: definições
estratégicas considerando a análise do contexto, as
demandas
dos
empreendimentos
econômicos
solidários, à luz dos princípios, práticas e valores da
economia solidária. EIXO III - LINHAS DE AÇÃO E
DIRETRIZES OPERACIONAIS DO PLANO: elaboração de
diretrizes operacionais a partir de eixos estratégicos de
ação que ofereçam subsídios para a formulação de
metas e atividades.
Os eixos serão orientadores das conferências
preparatórias que terão como objetivos específicos a
elaboração dos respectivos planos municipais,
territoriais e estaduais de economia solidária, oferecendo
subsídios para a formulação do plano nacional.
A participação se dá pelos três segmentos:
Representantes do Poder Público (25% ); Organizações da
sociedade civil (25%); e Empreendimentos Econômicos Solidários
e suas organizações de representação (50%).
A III CONAES será realizada em Brasília, dos dias 26 a 29
de novembro de 2014, sendo está, portanto mais um passo
importante e decisivo para afirmação de uma política pública de
economia solidária em âmbito nacional.
No Paraná será dos dias 22 e 23 de
maio, o local ainda não foi definido estão
sendo consultados: Foz do Iguaçu ou Curitiba.
Além, destes momentos Nacional e
Estadual teremos ainda os municipais e
regionais, no município de São José dos
pinhais e nas regionais de Economia Solidária:
Francisco Beltrão, Curitiba, Foz do Iguaçu,
Guarapuava, Paiçandu e Londrina.

