1

Boletim Virtual
Cáritas Brasileira Regional Nordeste 3 - Bahia e Sergipe

Edição 16 — Agosto 2015
AGENDA DE SETEMBRO


Dia 07

7 de Setembro: Excluídos e Excluídas de todo Brasil vão
às ruas denunciar Estado, Mídia e Consumo

Grito dos/as Excluídos/as - Salvador


Dia 09

Reunião de equipe da Cáritas Regional NE 3 - Salvador

Não à toa, o Grito acontece na mesma



pendência do Brasil, como um contra-

data em que se celebra o Dia da Inde-

De 18 a 20

ponto a questionar sobre qual é a

Encontro das Pastorais do Campo Feira de Santana/BA

independência que temos hoje, com
tanta corrupção, pobreza, violência,
desemprego e exclusão social?
A proposta do Grito surgiu da espeRealizado todos os anos no dia 7 de Setembro, rança e do espírito profético dos criso Grito dos Excluídos e Excluídas pretende reu- tãos que, aliados aos movimentos
nir mais uma vez milhares de pessoas em to- sociais, buscaram continuar pautando
dos os estados brasileiros. Em pauta, a reivindi- a reflexão proposta pela 2ª Semana

CÁRITAS NA WEB


Acesse:

cação daqueles que lutam por igualdade, justi- Social Brasileira dos anos de 1993 e
ça e vida digna, os/as que têm seus direitos 1994 e Campanha da Fraternidade do
negados e violados. “Que país é este que mata ano de 1995, cujo tema era
gente, que a mídia mente e nos consome?” é o “Fraternidade e Exclusão”. Leia mais
lema do 21º Grito.

Site:
http://ne3.caritas.org.br/

Cáritas Brasileira Regional
Nordeste 3 lança novo site

Cáritas Regional Nordeste 3:

Agentes Cáritas se reúnem
para momento de formação
Proporcionar a formação de seus agentes tem sido uma prática cada vez mais

https://www.facebook.com/pages/Ca
ritas-Brasileira-Regional-Nordeste-3Bahia-eSergipe/1433354386910989?sk=info

valorizada pela Cáritas, que acredita na
formação como um dos pilares estruturantes para qualificar, cada vez mais, a
atuação dos agentes junto às comunida-

Canal do YouTube:
https://www.youtube.com/channel/U
ClSnX56MFcPuDsdgGOGrLxw

O site da Cáritas Brasileira Regional Nordeste 3 foi atualizado e está de cara nova.
Quem

Flickr:
https://www.flickr.com/photos/1330
68926@N08/albums

acessar

o

endereço

ne3.caritas.org.br vai encontrar um novo
espaço com informações institucionais
diversificadas que serão veiculadas por
meio de: notícias, fotos, vídeos, publica-

Blog Fundos Rotativos Solidários Bahia
fundossolidariosba.blogspot.com.br/

des e diferentes grupos de trabalho. Nessa perspectiva, foi realizado, nos dias 18
e 19 de agosto, mais um Encontro de
Formação da equipe que compõe a Cáritas Regional Nordeste 3, formado pelos
escritórios dos municípios de Baixa Grande, Caetité e Salvador. Leia mais

ções e conteúdos sobre os projetos desenvolvidos. O site tem, também, como
objetivo visibilizar o trabalho realizado
pela Rede Cáritas, principalmente em
âmbito regional. Leia mais

Momento de visita à escola Cézar Cotias
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3° Encontro de articulação da Rede de
Fundos Rotativos Solidários da Bahia

Educadores/as participam de capacitação
do Programa Sementes do Semiárido
No dia 04 de agosto
aconteceu no Centro de
Treinamento de Líderes
de Baixa Grande um
encontro de capacitação
para educadores e educadoras que irão atuar
Participantes da capacitação

Encontro de articulação da Rede de FRS

nos momentos de for-

mação das famílias envolvidas no projeto Sementes do SeO 3° Encontro de articulação da Rede de Fundos Rotati-

miárido. A Cáritas Brasileira Regional Nordeste 3 é respon-

vos Solidários da Bahia aconteceu nos dias 13 e 14 de

sável por implementar o projeto envolvendo 660 famílias

agosto de 2015, no Hotel Nacional Inn, Salvador – BA, e

em 11 municípios baianos: Ipirá, Baixa Grande, Mairi, Vár-

teve como ações a continuidade do processo de anima-

zea da Roça, Várzea do Poço, Miguel Calmon, Utinga, Nova

ção da rede, o debate e a construção do planejamento

Redenção, Ruy Barbosa, Macajuba e Mundo Novo.

estratégico e estruturação das ações futuras da rede.

Do grupo de 21 pessoas que participaram, formado por

Durante este momento estavam presentes representan-

homens e mulheres, muitas já atuam como animadores de

tes das seguintes entidades/grupos: ALVA, APANV, Arco

campo e também monitores das capacitações voltadas para

Sertão, Barro Solidário, Cáritas Brasileira Regional Nor-

a convivência com o semiárido, como GRH (Gestão de Re-

deste 3, Coopermonte, Fórum Sustentável da Costa dos

cursos Hídricos), GAPA (Gestão de Água para a Produção de

Coqueiros, Rede de Mulheres do Baixo Sul, Rede de Mu-

Alimentos) e SISMA (Manejo de Sistemas Simplificados de

lheres Vale do Jiquiriça, Rede Gavião, Rede Moinho, Ylê

Água para Produção). Leia mais

Axé Yepanda Ode e Sasop. Leia mais

Representantes das Cáritas do Nordeste se reúnem
em mais um Inter-regional
Com o objetivo de aprofundar a temática sobre o voluntariado, realizar a preparação para XX Assembleia Nacional da Cáritas Brasileira e monitorar o plano operacional de 2015, as Cáritas Regionais do Nordeste se reuniram, em Recife, nos dias
13, 14 e 15 de agosto, para mais um Encontro Inter-regional. A equipe do Nordeste 2 foi responsável pelo acolhimento deste ano. O evento contou com a participação de representantes dos cinco regionais que compõem o Nordeste: Maranhão,
Piauí, Ceará, Nordeste 3 (Bahia e Sergipe) e Nordeste 2 (Paraíba, Alagoas, Pernambuco e Rio Grande do Norte), além da
presença do assessor da Cáritas Nacional, Fernando Zamban. Estiveram presentes agentes de Cáritas arquidiocesanas e
diocesanas, de colegiadas, de equipes e de conselhos regionais, totalizando mais de 50 pessoas. Leia mais
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