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AGENDA DE JULHO

Solidariedade que transforma


Dia 09:

Reunião de Equipe Salvador


Dias 10 a 12:

Visita ao Polo da Caatinga


Dias 17 e 18:

Encontro Regional de Comunicação


Dia 19:

Oficina de Monitoramento

Acesse:
Facebook institucional do
Regional NE 3:
https://
www.facebook.com/
pages/Caritas-BrasileiraRegional-Nordeste-3Bahia-eSergipe/1433354386910989?
sk=info

Em 2013, o colégio Nossa
Senhora da Luz desenvolveu um projeto pedagógico
voltado para o estudo dos
biomas brasileiros e um deles foi o semiárido. A partir
do diálogo com a Cáritas
Regional Nordeste 3, surgiu
a ideia dos alunos realizarem um intercâmbio em uma
das comunidades do semiárido baiano e a escolhida foi
Passagem do Lajedo.

res, troca de saberes, percepção de novas realidades
e reflexão sobre a convivência com o semiárido. Leia
mais

Família de D. Carlita
Veja no vídeo os melhores
momentos dessa história de
solidariedade:
https://www.youtube.com/
watch?v=ObNljCuxS7A

A primeira semana de Junho
no Brasil nos provoca a refletir
sobre nossa relação com o
ambiente em que vivemos.
Além da data do dia 05 em
que se comemora o dia do
Meio Ambiente, há ainda o dia
07, data marcada como o dia
Nacional de Luta dos Catadores de Materiais Recicláveis.
A reflexão sobre esses dias
impele num compromisso em
se tornar consciente quanto a
problemática a que tais datas
se refere e o quanto cada um
somos também responsáveis
pelos avanços ou retrocessos
dos processos que as envolve. Leia mais
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CÁRITAS NA REDE

Uma sociedade do bem viver se constrói com solidariedade. A parceria entre o
colégio Nossa Senhora da
Luz, a comunidade de Passagem do Lajedo, em Amargosa, e Cáritas Regional
Nordeste 3 têm contribuído
para essa ideia se tornar,
cada vez mais, realidade.

CATADOR: “Caminhar é
resistir e se unir é
reciclar...”

A Diocese de Amargosa
contribuiu para essa articulação e o encontro, que ocorreu em novembro de 2013,
foi marcado pela integração
entre estudantes e morado-

3º Intercâmbio de Fundos Rotativos Solidários
O 3º Intercâmbio de Fundos
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Cerca de 50 pessoas partici-

solidária da Região Metropoli-

verno do Estado da Bahia
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tana de Salvador. Foram três
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Bahia, além de representa-

desenho da conjuntura nacio-

vos nos últimos 3 anos e a

ções da Cáritas – Diocese

nal, perpassando pelo Comitê

mobilização do Comitê Ges-

de Sergipe, da Cáritas Brasi-

Nacional de Fundos, a sua
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leira, em nível nacional, re-
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