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*AGENDA DE NOVEMBRO



De 06 a 08

Inter Regional Nordeste


Dia 07

Cáritas Regional Nordeste 3
a n te ci p a d e b a te sob re
Novembro Negro da formação
dos seus agentes

Dia Nacional de Mobilização
da Semana da Solidariedade

O Encontro de Formação do Regional Nor-



deste 3 desse mês antecipou o debate do

De 10 a 13

Assembleia das Pastorais


Dias 27 e 28

Evento
CRIAR
reúne
organizações que atuam na
promoção da saúde e
qualidade de vida

Novembro Negro, instituído o mês da
Consciência Negra, quando se traz à tona a
luta do povo negro baiano por uma socie-

Intercâmbio Metropolitano de
Fundos Rotativos Solidários

dade livre e igualitária e se celebra a me-



Nos dias 07 e 08, se reuniram, em Salva-

Com o objetivo de ampliar e dar visibilida-

dor, os agentes Cáritas que compõem o

de a rede de coletivos, pontos de cultura e

Regional NE 3, formado pelos escritórios

demais organizações que atuam na pro-

dos municípios de Baixa Grande e Caetité,

moção da saúde e qualidade de vida por

além da capital. Em mais uma formação, a

meio da arte, educação e ações sócio cul-

vivência prática marcou esse momento

turais, a Cáritas Regional Nordeste 3 reali-

com a visita do grupo ao Museu Mafro –

zou o Encontro CRIAR - Conhecer Reco-

Museu Afro Brasileiro – UFBA. Leia mais

nhecer I Ampliar a Rede. Reuniram-se no

Dia 29

Momento Regional da Semana da Solidariedade

*A agenda pode sofrer alterações.

Materiais em exposição

mória e o legado de Zumbi dos Palmares.

Centro Cultural da Câmara de Salvador,

CÁRITAS NA REDE

localizado na Praça Municipal, grupos
iniciantes no processo da economia soli-

Acesse:

dária para expor produtos artesanais, ali-

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

mentícios e também obras literárias.
Leia mais
Visita ao MAFRO

Formação em Convivência com o Semiárido é realizado em Serrinha
Nos dias 15, 16 e 17 de outubro, em Serrinha/ BA, no Centro de Espiritualidade Santa
Tereza, aconteceu mais uma etapa da formação básica para monitores dos projetos de
convivência com o semiárido. Esses projetos são desenvolvidos pelas Cáritas Diocesana

Site nacional da Cáritas:

de Ruy Barbosa, Irecê e Amargosa. Esse encontro é um dos compromissos de replicar o

http://caritas.org.br/

processo formativo dos agentes Cáritas e se integra ao planejamento feito no início do
ano dentro do Programa de Convivência com o Semiárido. Leia mais

Feira de Arte e Cultura celebrará a Semana da Solidariedade 2014


Expediente:

Edição: Iasmin Santana
Fotos: Allan Lustosa
Notas: Assessoria de Comunicação
Regional Nordeste 3

A culminância do momento da Semana da Solidariedade 2014
será a Feira de Arte e Cultura, promovida pelo Regional NE 3, que
reunirá música, poesia, teatro, fotografia, exposição dos produtos da economia solidária. O evento, que será aberto ao público, acontecerá na Praça
da Revolução, em Periperi - Salvador/BA, no dia 29 de novembro, das 9h às 15h.

