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SEMINÁRIO “ACESSO A SERVIÇOS COMO DIREITO”

 Nos dias 23 e 24 de julho, o Ibase, em parceria com a ActionAid, realizou o Seminário “Acesso a Serviços como
 Direito”. Com a participação de representantes do governo federal, movimentos sociais e sociedade civil. Os
 participantes fizeram questão de enfocar a importância do debate na atual conjuntura de crise com a necessidade de
 não se retroceder em direitos já conquistados.

 Ao longo dos dois dias o debate aprofundou a questão da importância do acesso da população à saúde, educação,
 moradia e outros serviços enfocando as formas de financiamento dos serviços; a responsabilidade da união, estados e
 municípios em cada setor; a relação entre público e privado; e também as formas de ampliação da participação
 popular na formulação das políticas públicas e no controle social da gestão. No encerramento do evento, Jorge
 Romano falou em nome dos organizadores ressaltando a importância de uma inversão das prioridades que se tem
 atualmente para que se possa atender às demandas da população mais pobre do país.

CÂNDIDO GRZYBOWSKI ANALISA ATUAL CENÁRIO DE CRISE POLÍTICA

 Em entrevista ao portal do instituto Humanitas da Unisinos, Cândido Grzybowsky analisou o atual cenário político do país
 e os aspectos da crise pela qual estamos passando. Para Cândido, fica evidente a falta de um projeto hegemônico:
 “Ninguém tem condição de oferecer algo melhor”. Por conta desse fator, ele avalia que a crise pode ser de longa
 duração para o país.

 Com relação às saídas pela esquerda, Cândido também avalia que a construção de uma nova onda democrática é
 trabalho para 20, 30 anos. Isto porque “não há nenhum grupo, nenhuma força política com condições de, no
 momento e com legitimidade adquirida, tomar a frente”, dada a “perda de rumo” e o “vazio de propostas consistentes
 de qualquer lado que se olhe”.
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MOEMA MIRANDA PARTICIPA DE EVENTO NO VATICANO E ANALISA
 ENCÍCLICA PAPAL

 A diretora do Ibase, Moema Miranda, participou da Conferência People and Planet First: the Imperative to
 Change Course, em Roma. O evento teve como objetivo debater questões abordadas na Encíclica Laudato Si,
 sobre o cuidado da casa comum, do Papa Francisco, e foi organizado pelo Conselho Pontifício de Justiça e Paz.
 Moema participou do painel Climate change or changing structure of injustice, ao lado da jornalista
 canadense Naomi Klein e da teóloga francesa Cécile Renouard.

 A antropóloga também debateu o tema em entrevista ao instituto Humanitas da Unisinos. Na entrevista, Moema
 destacou: “após dois mil anos de dualismo, pela primeira vez uma perspectiva sistêmica e integrada é afirmada com
 tanta clareza em um documento da Igreja”. Além disso, também aponta questões que ficaram de fora do documento
 do Papa, como a importância da questão de gênero no debate acerca da pobreza, tendo em vista que as mulheres são
 as que pagam o preço mais alto desta realidade.

BAÍA VIVA

 O Ibase faz parte do Movimento Baía Viva, que surgiu de uma articulação entre entidades da sociedade civil para
 realizar ações com o objetivo de pressionar o governo do Estado para dar prosseguimento a projetos de despoluição
 da Baía de Guanabara.
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IBASE NA COLÔMBIA

 Maria Elena Rodrigues, coordenadora do Ibase, participou do seminário “La inversión brasileira en Antióquia y
 las formas rurales e urbanas de habitar el territorio”, em Medellin, na Colômbia.

TRANSNACIONAIS

 A diretora do Ibase, Moema Miranda, esteve em Genebra, entre os dias 6 e 10 de julho, acompanhando, nas Nações
 Unidas, a primeira reunião do grupo de Trabalho Intergovernamental a preparar um Tratado Vinculante sobre
 Corporações Transnacionais com Respeito aos Direitos Humanos.
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NOVA PUBLICAÇÃO DO INCID

 A equipe do projeto Incid -Indicadores de Cidadania,
 acaba de lançar o Dossiê: A invisível Cidadania
 dos Trabalhadores e Trabalhadoras do
 Comperj. A publicação traz um panorama do estado
 dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras
 contratados e contratadas para construir o Complexo
 Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj), a partir da
 metodologia do Sistema de Indicadores de Cidadania,
 desenvolvida pelo Ibase.

 Para ler, acesse http://incid.org.br/biblioteca.
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