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Cáritas Regional Nordeste 3 fez entrega dos alimentos arrecadados na
Gincana “Somos da Luz”
A partir da Gincana “Somos da Luz”, realizada na Escola Nossa Senhora da Luz, alimentos foram arrecadados pelos/as
estudantes para doação. Representantes da instituição escolar dialogaram com os da Cáritas Regional Nordeste 3, organização parceira da escola desde 2009, para pedir apoio na distribuição dos alimentos.

A Cáritas Regional Nordeste 3 acolheu o pedido e em parceria com a Cáritas Diocesana de Amargosa distribuiu, em
novembro de 2015, os alimentos para famílias baianas das comunidades de Passagem do Lajedo, localizada no município de Amargosa, além de Peões, Pedrinhas e Vão de São João, pertencentes ao município de Iaçu. Famílias da comunidade Quilombola Rio dos Macacos, localizada em Simões Filhos, também foram beneficiadas.

Os critérios de seleção da doação foram as dificuldades enfrentadas pelas famílias dessas localidades, como falta de
serviços públicos básicos, escassez de água e precariedade de acesso, sendo que em algumas comunidades só é possível chegar a pé. Vale ressaltar que para contribuir com o direito de acesso à água dessa famílias de Amargosa e Iaçu , a
Cáritas Diocesana de Amargosa tem desenvolvido projetos de convivência com o semiárido da ASA (Articulação Semiárido Brasileiro), como a construção de cisternas de captação de água da chuva por meio de contratos com os governos
federal e estadual.

Ao todo, foram distribuídas 75 cestas com alimentos. Os agentes Cáritas que participaram das entregas relataram sobre a alegria das famílias ao receber as doações e da oportunidade que tiveram de dialogar com as pessoas sobre os
desafios vivenciados por elas no dia-dia, como falta de água, condições precárias de moradia e de recursos financeiros.

A Cáritas Diocesana de Amargosa ressaltou a importância de participar de ações solidárias como essa, pois foi visível o
contentamento de cada família ao receber a visita e a doação, que foi fruto de uma iniciativa de crianças e jovens
conscientes da importância de praticar a solidariedade. O agente Cáritas, Eujácio Meireles, expressou a sua alegria:
“Todos ficaram muito agradecidos e temos a certeza que a luta não para”.
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