
Sefras lança nova revista em evento para convidados
Com o tema “Cuidar de si, do outro e do planeta” a revista Casa Comum chega para

discutir direitos humanos e meio ambiente.

O Sefras - Ação Social Franciscana vai lançar na quinta-feira, 01, a Revista
Casa Comum às 18h. O evento será realizado no Cine Petra Belas Artes.

A Revista Casa Comum é um projeto de comunicação multiplataforma de
iniciativa do Sefras em parceria em articulação com uma série de organizações,
coalizões, movimentos e coletivos que atuam no Brasil, além de contar com o
desenvolvimento editorial do Estúdio Cais.

O intuito do projeto é ampliar a compreensão de diferentes públicos sobre
pautas de direitos humanos e ambientais. Além disso, também pretende gerar
conhecimento e incentivar a mobilização social em torno de temas como soberania
alimentar, economias transformadoras, enfrentamento às diversas violências e
ecologia integral.

A primeira edição da revista leva o tema ‘Resistir e Esperançar: Desafios
para garantir direitos no Brasil de 2022’. O lançamento contará com uma
programação de roda de conversa e a apresentação do projeto da Revista, que
além dos formatos impresso e digital, também tem um portal de notícias, onde são
publicadas matérias e notícias de interesse público.

O evento terá como mestre de cerimônia a atriz, cantora e ativista Letícia
Sabatella, e participarão de uma Roda de Conversa acerca dos temas da primeira
edição:

- Yaponã Bone - do povo indígena Guajajara da terra indígena Arariboia
no Maranhão, estudante de publicidade e propaganda pela UFG,
universidade federal de Goiás, integrante do coletivo de comunicação
mídia índia e colaborador da APiB - articulação dos povos indígenas
do Brasil;

- Viviana Santiago - coordenadora de diversidade e inclusão do Instituto
Moreira Sales (IMS) e consultora em gênero e diversidade;

- Laurah Cruz - ativista trans e atuante nos movimento de defesa do
povo de rua.

- Eliane Martins - Integrante do Movimento de Trabalhadores por Direito
(MTD) e da Periferia Viva.

“O intuito da revista é trazer para a discussão, e dialogar com a comunidade,
assuntos que tratam dos direitos humanos e meio ambiente, trata-se de uma
iniciativa para promover a reflexão e a mobilização das pessoas e da sociedade
diante da agenda de defesa dos direitos humanos e ambientais e, principalmente,
para colocar em evidência as vozes daqueles que estão nas situações mais
vulneráveis.



É inspirada na provocação da realidade e do Papa Francisco a criarem
espaços de diálogos e de mobilização articulada para a defesa da Casa Comum.”,
afirma Frei José Francisco.

A revista impressa terá periodicidade trimestral e a plataforma online e as
redes sociais disponibilizam diariamente novas reportagens, artigos, podcasts e
vídeos.

Parceiros Institucionais
Agentes de Pastoral Negros do Brasil, Associação Nacional dos Centros de Defesa

da Criança e do Adolescente (Anced), Associação Brasileira Organizações Não

Governamentais (Abong), Organizações em Defesa dos Direitos e Bens Comuns,

Agenda 2030, Articulação Economia de Francisco e Clara, Campanha Nacional pelo

Direito à Educação, Casa Galileia, Ciranda, Coalizão Direitos Valem Mais, Coalizão

Negra por Direitos, Coalizão pela Vida, Conferência Popular de Soberania e

Segurança Alimentar e Nutricional, Escola de Ativismo, Escola Nacional Paulo

Freire, Família Francisca na do Brasil, Frente Nacional Contra a Fome, Fórum

Social Mundial, Franciscans International, Grito dos Excluídos, Instituto Peregum,

Movimento Laudato Sí, Movimento Nacional de Direitos Humanos, Movimento

Nacional de Pop Rua, Movimento Nacional de Fé e Política, Periferia Viva,

Plataforma Dhesca Brasil, Rede de Advocacy Colaborativo, Rede de Trabalho

Decente, Rede Jubileu Sul, Rede Nacional de Primeira Infância, Rede Brasileira de

Conselhos, 6ª Semana Social, Via Campesina e Serviço Inter-Franciscano de

Justiça, Paz e Ecologia (SINFRAJUPE).

Sobre o Sefras
O Sefras é uma organização humanitária que luta todos os dias no combate à

fome, a violações de direitos e inserção econômica e social de populações

extremamente vulneráveis: pessoas em situação de rua, crianças pobres, imigrantes

e refugiados, idosos sozinhos e pessoas acometidas pela hanseníase.

Guiados pelos valores franciscanos de Acolher, Cuidar e Defender, atua pelo

Brasil atendendo mais de 4 mil pessoas todos os dias. São serviços diários que

promovem apoio social e jurídico para população em situação de rua, acolhimento e

inclusão social de imigrantes, contraturno escolar para crianças e adolescentes,

convivência e proteção de idosos, além de ações de defesa dos direitos e melhoria

de políticas públicas voltadas a esses grupos.



Serviço
O quê: Lançamento da Revista Casa Comum

Quem: SEFRAS - Ação Social Franciscana

Data: 01/06/2022

Horário: 18h

Endereço: Cine Petra Belas Artes - R. da Consolação, 2423 - Consolação, São

Paulo

Links de interesse
Portal Casa Comum: https://revistacasacomum.com.br/

Site Sefras: https://sefras.org.br/

Instagram Casa Comum: https://www.instagram.com/revistacasacomum/

Informações para Imprensa
Gabriela Meirinho - Marketing e Comunicação

gabriela.meirinho@sefras.org.br

(11) 9.9695-5204

Jéssica Campos - Marketing e Comunicação

jessica.campos@sefras.org.br

(11) 9.9686-7650
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