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AGENDA DE JUNHO


De 02 a 06

Seminário de Mulheres e XI Feira
da Agricultura Familiar e Economia Popular Solidária - Em Crateús/Ceará


Edição 13 — Maio 2015

De 08 a 10

Ato inter-religioso marca
celebração do 27º aniversário
da Cáritas Regional Nordeste 3
São 27 anos de história construída por

Encontro Nacional do Administrativo - Em Brasília

ações locais, comunitárias e territoriais



um desenvolvimento local, solidário e

Dia 18

onde a luta por direitos e a construção de

Premiação do Concurso Literário Em Aracaju

sustentável insiste em caminhar juntos.



desse caminhar, vale reforçar que a cultu-

Dias 19 e 20

Encontro Regional do Grito dos
Excluídos - Em Feira de Santana



De 22 e 26

Participar sem medo de ser
mulher

Marcando esse tempo e fazendo memória
ra do “Somos Cáritas” passa pela "atitude
pessoal" - pelo encontro pessoal com os
indivíduos em situação de exclusão. Leia
mais

Participantes do Encontro de Mulheres

“Pra mudar a sociedade do jeito que a gente
quer... Participando sem medo de ser mulher...”

O canto “Sem medo de ser mulher” embalou o Encontro de Mulheres do Semiárido e
Economia Popular Solidária, promovido pela
Cáritas Regional Nordeste 3 e que aconte-

Recesso Junino

ceu nos dias 23 e 24 de maio de 2015, em
Feira de Santana/BA. Mulheres de diversas
regiões de Sergipe e da Bahia se reuniram
com o objetivo de fortalecer e ampliar a

CÁRITAS NA REDE

mobilização, a organização e a formação
política e feminista refletindo sobre a parti-

Acesse:
Cáritas Regional Nordeste 3:
https://www.facebook.com/pages/
Caritas-Brasileira-Regional-Nordeste3-Bahia-eSergipe/1433354386910989?sk=info

Canal do YouTube:
https://www.youtube.com/channel/
UCq0Ddg9q-APf5eOyJiqRb2Q

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

cipação das mulheres na construção da conAto Inter-religioso na Igreja Batista Nazareth

Cáritas Regional Nordeste 3
realiza oficina de elaboração de
projetos

vivência com semiárido. Leia mais

1° Encontro de articulação da
Rede de FRS da Bahia

Agentes Cáritas Diocesanos e representantes de movimento sociais participaram da
oficina de Elaboração de Projetos, que foi
promovida pela Cáritas Regional Nordeste

Blog de Fundos Rotativos Solidários - Bahia

3 e Cáritas Arquidiocesana de Feira de Santana nos dias 07 e 08 de maio, na Chácara

Grupo na dinâmica de acolhimento

fundossolidariosba.blogspot.com.br/

Santo Inácio, localizada em Feira de Santa-

O Projeto de articulação da Rede de Fun-

na. Durante os dois dias, os participantes

dos Rotativos Solidários do estado da Ba-

que vieram de diferentes regiões da Bahia

hia, convênio entre Cáritas Regional Nor-

e de Sergipe debateram juntamente com o

deste 3 e governo do estado da Bahia, por

facilitador da oficina, o assessor da Cáritas

meio de edital da Secretaria do Trabalho

Edição: Iasmin Santana

NE3, Marcus Fabrício Oliveira diversos as-

Emprego, Renda e Esporte (SETRE), teve a

Notas: Assessoria de Comunicação

suntos relacionados às etapas para a ela-

sua primeira ação realizada nos dias 29 e

Cáritas Regional Nordeste 3

boração de um projeto social. Leia mais

30 de abril de 2015. Leia mais
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