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Cáritas Regional Nordeste 3 deseja a
todos e todas Boas Festas!
AGENDA DE JANEIRO



De 24/12/15 a 04/01/16

Recesso de Natal e final de ano

Cáritas e SERPRO inauguram o 7º Telecentro
Comunitário em Serrinha

“Somos da Paz” convidou a todos e todas para a
construção da Cultura da Paz

A Cáritas Regional Nordeste 3,

Organizações, pastorais e mo-

EMARTES e o SERPRO (Serviço

vimentos sociais, que fazem

Federal de Processamento de

parte da Articulação do Grito

Dados) inauguraram no final

dos/as Excluídos/as, dentre

tarde de ontem, o 7º telecentro

estas a Cáritas Regional Nor-

comunitário, localizado no bair-

Momento da inauguração

deste 3, além de representaAto “Somos da Paz”

ro Colina das Mangueiras.

ções de diferentes expressões

Este bairro está localizado em Serrinha, cidade que fica a 173km

religiosas, se reuniram no dia 13 de dezembro, no Dique do

de Salvador, e tem passado por processo de organização e mu-

Tororó, em Salvador, para um ato que buscou chamar atenção

danças. A Associação Musical EMARTES foi criada em 2007 e,

da sociedade para a superação das múltiplas formas de violên-

hoje, atende 150 adolescentes e jovens com aulas nos três tur-

cia que agridem, diariamente, a dignidade de juventudes, ho-

nos, de segunda a sábado. Leia mais

mens, mulheres e crianças. Leia mais

Faça parte das ações que mudam vidas. Conheça e faça parte da Rede Permanente de Solidariedade.
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1º Intercâmbio Regional de Educação Contextualizada no semiárido baiano
oportunizou troca de experiências sobre uma educação transformadora
Várzea do Poço, cidade localizada no Centro Norte Baiano, região do Piemonte da Diamantina, distante 300 km de Salvador, sediou de 30 de novembro a
03 de dezembro o 1º Intercâmbio Regional de Educação Contextualizada no
semiárido baiano. A escolha do local não foi por acaso. Nesse município se
desenvolve um trabalho de educação contextualizada consolidado no campo
e na cidade e que foi iniciado nos primeiros anos da década de 2000 a partir
da experiência do projeto “A educação que a gente quer do jeito que a gente
Educadoras reunidas na oficina “Contextualizando na
educação infantil”

é”, que foi executado, na época, pela Diocese de Ruy Barbosa. Leia mais

Seminário Final do projeto de articulação da Rede de Fundos
Rotativos Solidários da Bahia
CÁRITAS NA WEB


Acesse:

Aconteceu nos dias 01 e 02 de dezembro, em Salvador/BA, o Seminário Final do Projeto de
articulação da Rede de Fundos Rotativos Solidários da Bahia. Este projeto é um convênio
entre a Cáritas Brasileira Regional Nordeste 3 e a SETRE (Secretaria do Trabalho, Emprego,
Renda e Esporte do Governo da Bahia) e visa consolidar e fortalecer, por meio da articulação

Site:

e formação, uma Rede Colaborativa dos empreendimentos e grupos produtivos que atuam

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

no âmbito da economia popular solidária desenvolvendo a metodologia de Fundos Rotativos
Solidários (FRS). Leia mais

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

Canal do YouTube:
https://www.youtube.com/channel/U
Cw2kiQENnUg51cCLOWQLX6A

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

Regional NE3 sedia oficina de avaliação
do papel da Cáritas no semiárido

Campanha mundial encerra,
mas luta contra fome continua

A Cáritas Brasileira Regional Nordeste 3 é palco

No dia 10 de dezembro de 2013, a Caritas

para a realização da Oficina de Avaliação do

Internacional, com apoio do Papa Francis-

papel da Cáritas no Semiárido. O evento acon-

co, lançou a campanha Uma família hu-

teceu nos dias 30 de novembro e 01 dezem-

mana, pão e justiça para todas as pessoas

bro, na Casa de Encontros da Congregação das

contra a fome no mundo. O ato de aber-

Mercedárias, em Salvador. O encontro iniciou

tura reuniu todas as Cáritas do planeta

com uma mística motivando a percepção da

em um momento de reflexão e oração.

beleza do sertão, através do vídeo “Pedagogia

Dois anos depois, a campanha chegou ao

da Seca” com música de Gogó e imagens feitas

seu final. A luta, entretanto, continua.

pelo fotógrafo Allan Lusttosa. Leia mais

Leia mais

