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*AGENDA DE AGOSTO



Dias 07 e 08

Dia da Caridade
19 de julho

Encontro de Comunicação
e Monitoramento

Formação da equipe Regional


Dia 09

Encontro Regional de articuladores(as) do Grito dos Excluídos
Encontro Virtual da Rede de
Comunicadores do Regional


Dia 11

Antes mesmo do cristianismo, a caridade
Nos dias 17, 18 e 19 de julho, a Cári-

já “andava” pelo mundo. As pessoas do

tas Regional Nordeste 3 realizou o

mesmo grupo se ajudavam em uma

Encontro Regional de Comunicação e

perspectiva de crescimento e desenvol-

o de Monitoramento Anual. Esses

vimento do outro. Mas foi a partir da

eventos, previstos no planejamento da

proposta de Jesus, que diz: “ Amai-vos

organização, contou com a participa-

uns aos outros”, que ela começa ter um

ção de representantes de quatorze

sentido de amar e ajudar ao próximo.

entidades membro que fazem parte do

Reunião sobre Bazar

Regional NE3 – Bahia e Sergipe. Leia

O Regional Nordeste 3 acredita e defen-



mais

de que a Caridade também se reveste

Dias 18 e 19

da promoção da justiça e das diversas

Seminário Nacional de Poíticas Públicas



formas de vida, da igualdade de direitos
para todos e na defesa da vida dos ex-

Dias 23 e 24

cluídos e excluídas.

Intercâmbio com juventude



Clique aqui e veja o vídeo para Dia da

Dia 29

3º reunião do Conselho Gestor
FNS

Caridade produzido pelo Regional Nordeste 3.
Participantes do evento

Cáritas Diocesana de Estância (SE) realiza
CÁRITAS NA REDE

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

VII Assembleia Eletiva

VAI VIRAR LEI

Ocorreu no último dia 12 de

Dom

Giovanni, natural de

julho na sede da Cáritas

Milão - Itália, recentemente foi

Diocesana de Estância –

nomeado pelo Papa Francis-

SE, com a presença de or-

co como bispo da vacante

ganizações parceiras, Cári-

Diocese de Estância (SE).

tas Arquidiocesana de Ara-

Leia mais

http://caritas.org.br/

Reforma

tantes de movimentos soci-

ções Limpas depende do

ais, de grupos produtivos,

engajamento de todos nós.

*A agenda pode sofrer alterações.

taria de sua paróquia, sindi-

Dom Giovanni Crippa, a VII
Assembleia Eletiva da Dio-

Política e Elei-

Mais informações na secre-

ado regional Nordeste 3 e de

cese de Estância.

*Programação incompleta.

A aprovação do Projeto de

caju, de Propriá, represen-

agentes Cáritas do secretariSite nacional:

SUA ASSINATURA

cato e/ou associação.
Participantes da Assembleia
Assine o abaixo assinado!

