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*AGENDA DE OUTUBRO



Dia 02

Reunião Colegiada


Dia 04

Curso Elaboração de Projetos


Dias 07 e 08

Reunião de formação da equipe regional


Dia 15

Grito dos Excluídos teve como
lema: “Ocupar ruas e praças
por liberdade de direitos”

Capacitação em PMAS reúne
entidades do Regional NE 3
que tem atuação no semiárido

Grupos e movimentos sociais – Força Feminina, Cáritas Regional Nordeste 3, Movimento Social Povos Brasileiros, Fraternidade da Pessoa com Deficiência, Pastoral da
Juventude, Grupo dos animais excluídos,
Pastoral

da

Saúde,

Pastoral

Participantes do evento

da

AIDS, Pastoral Carcerária, Pastoral da Cri-

Nos dias 27, 28 e 29 de agosto ocorreu a

Encontro Internacional de Mulheres

ança, Instituto Palmares, Casa do Sol, Mo-

Capacitação em Planejamento, Monitora-

vimento Sem Teto, Levante Popular da

mento,



Juventude, Grupo Escologia, Sindicato dos

(PMAS) no Centro de Treinamento de Lí-

Bancários, Sindae, Movimento de Luta por

deres de Ruy Barbosa. Esse evento con-

Moradia, entre outros – se reuniram no dia

tou com a participação de coordenadores

07 de setembro de 2014 para dar voz às

técnicos, gerentes e comunicadores/as

suas causas no 20º Grito dos Excluídos,

dos Programas de Convivência com o Se-

cujo tema foi “Ocupar ruas e praças por

miárido executados pelos agentes das

liberdades e direitos”. Leia mais

Cáritas Diocesanas de Amargosa, Irecê,

Dia 22

Reunião de Equipe Caetité

*A agenda pode sofrer alterações.

Avaliação

e

Sistematização

Ruy Barbosa e Regional Nordeste 3. Os
participantes refletiram coletivamente so-

CÁRITAS NA REDE

bre o ser Cáritas e como a metodologia de
PMAS ajuda a vivenciar, na ação prática, a

Acesse:

missão, os princípios, as diretrizes e priori-

https://www.facebook.com/
pages/Caritas-BrasileiraRegional-Nordeste-3-BahiaeSergipe/1433354386910989?
sk=info

Bandeira do Grito dos Excluídos - 2014

dades da Cáritas Leia mais

Partilha no tradicional caruru de
Cosme e Damião
Quiabo, azeite de dendê, amen-

“Dona Caroba em não
troque seu voto por
água”
Fonte: Internet

Facebook do Regional NE 3:

doim e camarão são alguns

Filme

ingredientes que fazem parte da

Caroba em não

culinária festiva em louvor a

troque seu voto

Site nacional da Cáritas:

Cosme e Damião. Acrescenta

por água”. Da campanha

http://caritas.org.br/

também a alegria de várias

“Não Troque seu Voto por

mãos que, ao redor da mesa, se

Água. A Água é um Direito

juntam para cortar uma grande

Seu”, realizada pelo Fórum

quantidade de quiabos. [...]

Cearense Pela Vida no Se-

No dia 26 de setembro, a Cári-

miárido

tas Brasileira Regional NE3 reu-

Vamos assistir, curtir e di-
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niu parrceiros/as, colaboradores/as e amigos/as, para
celebrar ao modo baiano de ser e de viver as tradições,
reconhecendo a pluralidade e a riqueza das manifestações populares. Leia mais

“Dona

(FCVSA)

vulgar!!! Link:
https://www.youtube.com/
watch?v=ieI5JC0XdVc

