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Dia 04

Reunião do Conselho Regional



Dias 26, 27 e 28

Oficina de Planejamento Regional
e Oficina Avaliação da Misereor

Os Candeeiros que “alumiam”
o sertão

Regional
Nordeste
3
organiza nova edição do
Bazar Solidário

Os Candeeiros têm “alumiado” o sertão e
mostrado a história de mulheres e homens
que fazem da vida uma experimentação
diária de superar os desafios de convivência
em uma região semiárida.
Em 2014, conhecemos um pouco das experiências de pessoas que buscam melhorar
suas vidas e das comunidades aonde moram

CÁRITAS NA REDE

Acesse:

com organização e mobilização comunitária,
que utilizam além de seus saberes populares
a água das cisternas para produzir flores,

Cáritas Regional NE 3:

frutas e verduras sem agredir o meio ambi-

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

ente, colorindo, assim, o cenário do sertão...

Canal do YouTube:
https://www.youtube.com/
channel/UCq0Ddg9qAPf5eOyJiqRb2Q/feed

Site Cáritas Brasileira:
http://caritas.org.br/

Enfim, leiam os boletins e conheçam essas
histórias. Os boletins estão disponíveis no
site da ASA e também no Facebook do Regional NE3.

Participantes durante Assembleia

O Bazar Solidário integra as ações de Fundos
Rotativos Solidários e tem objetivo de captar
recursos para os projetos sociais desenvolvidos pela Cáritas Brasileira. Essa ação foi iniciada em 2010 e, desde então, a rede de doadores, parceiros e participantes têm aumentado
a cada ano. O bazar é mantido por meio de
doação de roupas e calçados e é um importante instrumento de exercício da solidariedade e de captação de recursos.
Em breve, as dioceses e o Regional Nordeste 3

É no semiárido que a vida pulsa! É no semiá-

lançarão uma nova edição do Bazar. Fique

rido que o povo resiste"!!!

atento para poder participar!

E nco ntro
Estadual
de
Comunicação da ASA Bahia
Entre os dias 13

Blog de Fundos Rotativos Solidários - Bahia
http://
fundossolidariosba.blogspot.com.br/

e 15 de janeiro
de 2015 na cidade de Feira de
Santana, na Bahia, a Articulação
Semiárido Baiano - ASA Bahia realizou seu
Encontro Estadual de Comunicação. A ativida-
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de discutiu diversos temas ligados à comunicação, principalmente comunicação popular e
comunicação como direito de todas as pessoas. Veja o vídeo que mostra em algumas imagens como se deu a realização do encontro.
(Fonte: MOC). Clique aqui para ver o vídeo.

