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ESPERANÇA NA ORGANIZAÇÃO 
COMUNITÁRIA
 

      A Igreja no Brasil consagrou 2018 como 
o Ano do Laicato. A iniciativa eclesial des-
taca a missão e compromisso de fé dos 
cristãos na transformação do mundo e da 
sociedade, como responsabilidade de to-
dos os batizados. Com alegre esperança, 
observa-se que a dimensão da caridade 
tem sido efetivada massivamente com a 
atuação dos leigos e leigas. 

Acolher, proteger, promover e incluir 
são verbos que expressam muito mais que 
seu significado semântico. Eles convocam 
a uma ação, a uma atitude que tem como 

valor maior a defesa e a garantia da dig-
nidade humana. São expressões que no 
contexto da fé constituem uma resposta 
evangélica aos problemas sociais, eco-
nômicos, políticos e culturais de nosso 
tempo.

Em toda a Arquidiocese de Porto Ale-
gre são centenas de discípulos de Jesus 
que se dedicam ao cuidado da vida e dos 
irmãos em situação e vulnerabilidade 
sociais, que, para além da limitação dos 
debates e comprometimentos políticos 
e ideológicos, tem no seu horizonte uma 
ação orientada, acima de tudo, pelo Evan-
gelho. 

Editorial
Esses agentes reunidos e organizados 

nas equipes paroquiais da caridade, que 
buscam constantemente a sua atualiza-
ção técnica e pastoral, são os verdadeiros 
protagonistas da transformação social, 
porque encontram no trabalho generoso 
a realização plena de suas vidas. O mais 
importante: essa ação está orientada pelo 
AMOR aos pobres, princípio maior da Dou-
trina Social da Igreja. Parabéns aos leigos e 
leigas que fazem da caridade uma missão 
de vida!

Pe. Vanderlei Bock
Presidente da Cáritas Arquidiocesana  

    

Curso qualifica ação da rede socioassistencial

missão e competências do coordenador 
de projeto social, relação trabalhista e 
gestão de pessoas, metodologia do tra-
balho social, equipamentos públicos e 
redes e política de sustentabilidade de 
projetos sociais. O grupo de palestrantes 
convidados foi elogiado pelos participan-
tes em razão da competência e na oferta 
de opções e possibilidades de aprimora-
mento da gestão dos projetos e progra-
mas, além da abordagem participativa 
dos temas propostos. Os palestrantes e a 

A Cáritas Arquidiocesana de Porto 
Alegre qualificou mais 28 coordenadores 
de projetos para a rede socioassistencial 
de Porto Alegre e Região Metropolitana. 
Eles participaram do curso intensivo rea-
lizado de 01 a 06 de outubro na sede da 
entidade. O grupo era formado de dirigen-
tes de entidades, estudantes, lideranças 
comunitárias e agentes da ação social da 
Igreja.

Durante as atividades, os partici-
pantes receberam informações sobre a 

Grupo certificado no Curso de Coordenador de Projetos

metodologia foram considerados ótimos 
por 100% dos cursistas.

O Diretor Executivo da Cáritas Ar-
quidiocesana, Luís Carlos Campos, afir-
mou que foi uma honra para a entidade 
receber o grupo e contribuir para que o 
trabalho social realizado pela rede socio-
assistencial seja fortalecido. Na avalia-
ção, os participantes solicitaram que se-
jam ofertados no próximo ano os cursos 
de coordenadores de projetos e elabora-
ção de projetos de captação de recursos. 
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Centro Social promove orientação sexual 
aos adolescentes

agentes de saúde da comunidade do Bair-
ro Partenon. A Coordenadora do Centro 
Social, Nina Cardoso, salienta que se trata 
de um ação educativa. “Nosso objetivo é 
orientar com clareza, para que os adoles-
centes evitem exposição às doenças e te-
nham comportamento adequado no seu 
processo de amadurecimento afetivo”.  

A prevenção a partir de orientação 
segura é importante para evitar proble-
mas de saúde no futuro. Com esse dire-
cionamento, o Centro Social de Cultura e 
Artes Pe. Irineu Brand promoveu no dia 
23 de outubro uma palestra para adoles-
centes sobre doenças sexualmente trans-
missíveis. A atividade foi orientada pelos 

Equipe orienta adolescentes do Centro Social

Expediente
Secretariado de Ação 

Social da Arquidiocese de 
Porto Alegre

Av. Ipiranga, 1145 
90160-093 - Porto Alegre/RS 

Fone: (51) 3223 2555

Presidente
Pe. Vanderlei Bock

Diretor Institucional 
Dom Adilson Busin

Assistente Eclesiástico 
Pe. Flávio Steffen

Diretor Executivo
Luís Carlos Campos

Jornalista Responsável 
Elton Bozzetto – RP 10.417

Diagramação
Marcio de Brito Ayres

Lucas Owergoor

Órgão informativo do Secretariado de
Ação Social da Arquidiocese de Porto Alegre 

Com o aumento dos níveis de pobre-
za, a Igreja Católica está ampliando par-
cerias para atender às famílias em situ-
ação de vulnerabilidade social. Uma das 
ações asseguradas para os próximos três 

meses é a distribuição de arroz. O alimen-
to foi repassado à Cáritas Arquidiocesa-
na pela Fundação Incobrasa. Na primeira 
leva, foi destinada à entidade 48 mil qui-

Cáritas Arquidiocesana mantém 
programa de segurança alimentar

los do produto.
A Cáritas já está contatando as pa-

róquias para ajustar o cronograma de 
distribuição. O repasse vai obedecer a 
mesma sistemática dos ações anterio-
res, com a exigência da apresentação de 
ficha cadastral das famílias beneficiadas. 
A orientação é que as paróquias apresen-
tem novas fichas cadastrais em caso de 
substituição das famílias beneficiadas. O 
repasse para as paróquias iniciou no dia 
1º de novembro

O Diretor Executivo da Cáritas Arqui-
diocesana, Luís Carlos Campos, salienta 
que o critério de distribuição deve obser-
var a necessidade das famílias. “As fa-
mílias com maior número de integrantes 
podem receber uma quantidade maior de 
alimento. Reiteramos que as fichas ca-
dastrais devem estar preenchidas com 
todos os dados solicitados e com a coleta 
de assinatura confirmando o recebimento 
do produto”.

Estoque de arroz que será repassado às paróquias
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Paróquias fazem parceria para atendimento oftalmológico 

Encontro de 
Formação 
abordará 
Políticas 
Públicas

são de atendimento será na Paróquia São 
Jorge no dia 19 de março de 2019. Serão 
ofertadas trinta vagas de atendimento, 
com o encaminhamento feito por um 
grupo de pessoas necessitadas de cada 
paróquia.

As comunidades eclesiais de todo 
o país irão refletir durante a quaresma 
de 2019 sobre o financiamento e o con-
trole público sobre os programas de 
desenvolvimento social. A Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil escolheu 

As paróquias da Área Leste de Porto 
Alegre irão oferecer ao público beneficia-
do pelos seus programas sociais atendi-
mento oftalmológico. Para esse serviço, 
as equipes da ação social  encaminharam 
parceria com o Lions Club. A primeira ses-

como tema “Fraternidade e Políticas 
Públicas” para a Campanha da Frater-
nidade. Com intuito de preparar aos 
agentes de pastoral e lideranças comu-
nitárias, a Cáritas Arquidiocesana de 
Porto Alegre e a Dimensão da Justiça 

Caridade e Paz da Arquidiocese reali-
zam no dia 27 de novembro o Encontro 
de Formação Social sobre o tema.

O objetivo é aprimorar o conheci-
mento do tema e estimular aos agen-
tes do serviço da caridade para que 
promovam nas comunidades uma re-
flexão séria e orientada pela Doutrina 
Social da Igreja. Um dos objetivos da 
CNBB é estimular a sociedade a fazer 
o controle público dos investimentos 
governamentais, através da presença 
qualificada de lideranças comunitárias 
nos organismos de representação. A 
Cáritas Arquidiocesana vai oferecer 
uma assessoria qualificada para essa 
atividade.

Logomarca da Campanha da Fraternidade de 2019

Conforme a Coordenadora do Cen-
tro Social Pe. Paulo Scopel da Paróquia 
São Jorge, Beatriz Bruscato, essa ação 
atende a uma necessidade muito deman-
dada pelas famílias acompanhadas pela 
paróquia. “Saudamos a parceria do Lions 
que vai ajudar muitas pessoas a terem 
dignidade e ter qualidade de vida”. Segun-
do as informações da entidade parceira, 
além da consulta do oftalmologista, as 
pessoas beneficiadas também receberão 
óculos gratuitamente, promovendo um 
atendimento pleno das necessidades. 

Esta atividade é uma ação integrada 
das paróquias, com planejamento asses-
sorado pela Cáritas Arquidiocesana. Ou-
tra parceria está sendo desenhada com 
a PUCRS para atendimento dentário. Há 
dois anos, as paróquias da área tem uma 
caminhada conjunta de planejamento e 
execução da caridade. Um dos aspectos 
importantes dessa unidade é o compar-
tilhamento de cadastro das famílias be-
neficiadas pelo programa de segurança 
alimentar. 

Coordenadores da ação social da Área Leste

O QUE VEM POR AÍ!
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Distribuição de leite beneficia 7,4 mil famílias
A Cáritas Arquidiocesana concluiu 

o Programa de Distribuição do Leite. 
Esta iniciativa efetivou uma parceria 
com o Ministério do Desenvolvimento 
Social nos meses de julho a setembro, 
com o repasse de 88,8 mil quilos. A dis-
tribuição foi realizada para famílias em 
situação de vulnerabilidade social, atra-
vés da rede de equipes de ação social. 
Oitenta e duas paróquias participaram 
dessa ação.

Esta ação beneficiou a 7,4 mil fa-
mílias de dezessete municípios. As li-
deranças paroquiais elogiaram a execu-
ção do programa. A equipe da Paróquia 
Santa Ana de Gravataí ressaltou que 
o produto é importante para garantir 
alimento às crianças. “Muitas famílias 
têm crianças e não conseguem adqui-
rir o alimento necessário”. O grupo re-
alizou a distribuição juntamente com 
a prática de oficinas de preparação de 
alimentos que incluem o leite como 
componente na preparação de receitas. 

Já a equipe da Paróquia Nossa 
Senhora Aparecida de Sapucaia do Sul 
destacou que essa ação provocou o 

grupo a selecionar famílias com maio-
res necessidades. “Isso exigiu a visita 
familiar para acompanhar a realidade 
doméstica e a verificação das condi-
ções socioeconômicas, a fim de evitar a 
distribuição inadequada.”  As paróquias 

da Área Leste da Capital também ma-
nifestaram a preferência pelo leite, por-
que atende a mais necessidades das 
famílias, especialmente aquelas que 
possuem um número maior de crian-
ças. 

Cáritas 
qualifica 
ações de 
captação de 
recursos

tas de Caxias do Sul, Novo Hamburgo e 
Porto Alegre.

A Cáritas Arquidiocesana enviou 
quatro pessoas para essa atividade de 
qualificação, que contou com a asses-
soria de Mariana Szájbély. Ela desta-
cou a importância da organização de 
estratégias de captação de recursos, 

Oferecer ferramentas de gestão 
e qualificação dos procedimentos de 
viabilização de projetos sociais. Com 
esse objetivo, a Cáritas/RS realizou nos 
dias 9 e 10 de outubro  um curso para 
as Cáritas Diocesanas da Região Leste 
do Estado. O encontro ocorreu em Por-
to Alegre com a participação das Cári-

Grupo da Cáritas Arquidiocesana participou da qualificação 

que incluem adequações da atividade 
proposta com o interesse do possível 
financiador, clareza e concisão na apre-
sentação do projeto e relacionamento 
institucional. O encontro propiciou ain-
da um intercâmbio entre as Dioceses 
sobre as formas de financiamento das 
atividades. 

Leite beneficiou famílias em situação de vulnerabilidade
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Parceria estimula consciência ambiental

A cidade de Porto Alegre produz 1,3 
mil toneladas de lixo reciclável por dia e 
recicla apenas 100 toneladas. Com objeti-
vo de contribuir na educação de crianças 
e adolescentes para o processo de reci-
clagem, o Mensageiro da Caridade firmou 
parceria com o Colégio São Francisco 
Zona Sul. Nessa iniciativa, a entidade 
está oferecendo lixeiras confeccionadas 

nas oficinas do Mensageiro da Caridade 
com material reciclado para distribuir no 
espaço da escola, além da colocação de 
recipientes nas salas de aula para lixo re-
ciclável e orgânico. 

O lançamento da atividade aconte-
ceu no dia 26 de outubro, durante a pro-
gramação da Feira de Ciências da escola. 
A equipe do Mensageiro da Caridade re-

Grupo que participou da apresentação teatral

passou informações aos estudantes so-
bre o sistema de coleta dos bens doados 
à entidade e o processo de reciclagem de 
vários itens. O diálogo teve como objetivo 
ampliar a consciência da responsabilida-
de sobre o uso adequado dos recursos 
do planeta. Para ampliar a relação entre 
as duas instituições, houve apresentação 
teatral e musical de crianças e adolescen-
tes que participam do Centro Social de 
Cultura e Artes Pe. Irineu Brand.  

A Professora de Ciências, Laura 
Menzel, destacou a importância desta 
ação conjunta. “Pela primeira vez esta-
mos executando um projeto bem prático, 
reforçando a abordagem permanente que 
fazemos na sala de aula.” O Diretor Exe-
cutivo da Cáritas Arquidiocesana, Luís 
Carlos Campos, afirmou que esta é uma 
contribuição da entidade para o futuro do 
planeta. “Estamos também ajudando a 
criar uma geração de pessoas comprome-
tidas com o uso adequado dos recursos 
naturais e os futuros doadores do Mensa-
geiro da Caridade”.

Esteio vai implantar Justiça Restaurativa
A Área Pastoral de Esteio e a Dia-

conia Santo Antônio vai desenvolver dois 
projetos conjuntos na dimensão da cari-
dade no ano de 2019. A decisão foi toma-
da no encontro das lideranças paroquiais 
realizado no dia 16 de outubro, na Paró-
quia Santo Inácio. Esta reunião contou 
com a participação de trinta agentes so-
ciais das quatro paróquias.

A coordenação da ação social da 
Paróquia Nossa Senhora das Graças 
apresentou para o grupo o projeto de 
Inclusão Produtiva para mulheres de fa-
mílias beneficiadas com o atendimento 
emergencial mensal da cesta básica. Elas 
irão realizar um Curso de Corte, Costura 
e Customização de roupas, preparando-
-as para o mercado de trabalho. A opção 
por este curso é orientada pela deman-
da crescente por esse tipo de serviço na 
cidade de Esteio. O grupo já elaborou o 
projeto de captação de recursos para ob-
tenção de equipamentos e remuneração 
de instrutor técnico para a capacitação. 
Cada paróquia vai dispor de quatro vagas 
para formar o primeiro grupo.

O segundo projeto conjunto será o 
Curso de Justiça Restaurativa com pre-
visão de início no mês de abril de 2019. 
Esse programa está sendo implantado 

com sucesso em várias regiões do Rio 
Grande do Sul, com intuito de implemen-
tar iniciativas comunitárias de superação 
dos conflitos. Essa iniciativa surgiu a 
partir do Encontro de Formação Social, 
promovido pela Cáritas Arquidiocesana, 
no mês de setembro, com o ex-Chefe do 

Ministério Público Estadual, Dr. Afonso 
Konzen. Ele estimulou às lideranças da 
ação social da Igreja para que promovam 
a implantação de Círculos Restaurativos 
como estratégia de contribuição para a 
construção de uma sociedade pacificado-
ra e equilibrada.  

Reunião realizada na Paróquia Santo Inácio
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Festa estimula relacionamento familiar
Um dia para brincar, se emocionar e 

celebrar a família. O Centro Social de Cul-
tura e Artes Pe. Irineu Brand realizou no 
dia 20 de outubro a Festa da Família. A 
atividade contou com a presença de mais 
de 250 pessoas entre pais, familiares e 
participantes das oficinas desenvolvidas 
pela entidade. O evento iniciou com a 
abertura oficial e a celebração da Santa 
Missa presidida pelo Presidente da Cári-
tas Arquidiocesana de Porto Alegre, Pe. 
Vanderlei Bock. Ele destacou a importân-
cia da vivência da união e do amor nas fa-
mílias como fatores que contribuem para 
o desenvolvimento dos filhos.

Após a celebração, foram realiza-
das diversas apresentações de crianças 
e adolescentes das oficinas de música, 
canto e dança. Os pais puderam conhecer 
a metodologia, os conteúdos e a dinâmi-
ca de trabalho do Centro Social. 

Como parte da celebração pais e fi-
lhos participaram do almoço compartilha-
do. Após o almoço aconteceu um momen-
to de brincadeiras e recreação dirigida 
para promover a integração. Ao mesmo 
tempo, foi distribuído bolo e algodão-doce 
para as crianças. No final, foi apresentado 
um vídeo de homenagem às famílias, com 
a participação de crianças e adolescentes 
do projeto.

O Diretor da Cáritas Arquidiocesana, 
Luís Carlos Campos, afirmou que a Cári-
tas Arquidiocesana desenvolve esse pro-
jeto em parceria com a Arquidiocese de 
Porto Alegre para ofertar à comunidade 
atividades que assegurem o desenvolvi-
mento social. Ele agradeceu aos funcio-
nários, voluntários e colaboradores pela 

dedicação ao projeto, que se constitui 
numa oportunidade de educação integral. 
“Estou feliz de encontrar a tantos pais que 
estão presentes neste evento e acompa-
nham a educação de seus filhos, porque 
isso representa o cuidado e o fortaleci-
mento de vínculos nas famílias”. Essa 
atividade integrou a Semana da Criança.

Pais e filhos interagiram durante a Festa da Família

Encontro de Formação orienta sobre 
prevenção ao câncer de mama

Informações de órgãos oficiais in-
dicam que ocorrem no Brasil cerca de 
60 mil novos casos de câncer de mama 
por ano. Desses, 15,7% levam a morte 
das mulheres. O dado revela a impor-
tância da adoção de medidas preventi-
vas. Por isso, a Cáritas Arquidiocesana 
de Porto Alegre associa-se a este mo-
vimento mundial com a promoção de 
diversas atividades para estimular a 
consciência da prevenção.

A prevenção ao câncer de mama 
foi tema do Encontro de Formação So-
cial realizado no dia 23 de outubro, no 
Salão de Eventos da Cáritas Arquidio-
cesana. A palestra da agente do Insti-
tuto da Mama, Nanci Kretzer, destacou 
a necessidade de informar as pessoas 
sobre os procedimentos adequados 
para identificação e superação da do-
ença. “Levar informação é importante, 

mas não basta. É necessário atuar na 
defesa e adoção de políticas públicas”.

Ela explicou que pela lei brasileira, 
toda mulher, a partir dos 40 anos, tem 
direito a mamografia anual. E, pela ga-
rantia legal, o período entre a constata-
ção do problema e o início do tratamen-
to não pode ser superior a sessenta 
dias. “Além desses benefícios, toda mu-
lher tem direito à reconstrução mamá-
ria para evitar os problemas psíquicos 
e emocionais”.

No Brasil, ocorrem 56,3 casos de 
câncer de mama a cada 100 mil mulhe-
res. No Rio Grande do Sul, o número é 
bem maior. São 88,2 casos a cada 100 
mil mulheres. Nanci afirmou que nas 
atividades da dimensão da caridade é 
necessário informar às mulheres sobre 
esse problema e suas consequências. 
“Temos de superar o preconceito e en- Grupo que participou do encontro no auditório da Cáritas  

sinar o autoexame e a consulta perma-
nente após os 40 anos. Isso significa 
cuidar e proteger a vida das pessoas. 
Recomendo também que os homens 
façam esse exame, porque tem aumen-
tado muito a ocorrência desse tipo de 
câncer no público masculino”.
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Mala do Migrante motiva atitude de acolhida

Acolher, proteger, promover e inte-
grar. Essas são quatro atitudes em rela-
ção aos migrantes propostas pelo Papa 
Francisco para os cristãos de todo o 
mundo. Para ampliar a sensibilidade 
com as pessoas em situação de mobili-
dade, a Cáritas Arquidiocesana de Por-
to Alegre recebeu no dia 26 de outubro 
a Mala do Migrante. Esse símbolo está 
circulando em toda a Região Sul para 

fortalecer o sentimento de acolhida e 
inclusão dos migrantes na comunida-
de.

Os servidores da Cáritas Arquidio-
cesana e do Mensageiro da Caridade 
realizaram um momento de reflexão e 
reafirmaram o compromisso de aten-
der de modo atencioso e carinhoso aos 
migrantes que buscam os serviços da 
entidade. Como gesto de compromisso 

Funcionários da entidade acolheram o símbolo da migração

e vínculo da instituição com a questão 
migratória, o funcionário mais antigo, 
Clério Eloi da Silva, depositou na mala 
a cruz confeccionada para celebração 
dos 60 Anos de fundação da entidade.

A mala, símbolo do migrante que 
parte em busca de melhores condições 
de vida, está percorrendo um roteiro em 
várias instituições e eventos na Região 
Metropolitana, com intuito de propagar 
a defesa do direito de migrar e de utili-
zar todos os serviços no seu lugar de 
acolhimento. A Cáritas Arquidiocesana 
atua na área migratória, atendendo di-
retamente aos migrantes com apoio na 
organização de suas residências e na 
esfera pública com a defesa de progra-
mas direcionados a essa população.

Além da visita à sede da Cáritas 
Arquidiocesana, a Mala do Migrante foi 
levada para a Novena Perpétua e Vito-
riosa na Igreja São Jorge, à Esquina De-
mocrática, à Romaria das Capelinhas 
de Guaíba, à Missa do Migrante na Ca-
tedral Metropolitana, à celebração dos 
Treze Passos na Igreja Santo Antônio 
do Partenon e ao CIBAI Migrações. 

Cáritas Arquidiocesana viabiliza qualificação aos migrantes
Qualificar os migrantes senega-

leses para inserção no mercado de tra-
balho e administração de seus próprios 
empreendimentos. Com esse objetivo, a 
Cáritas Arquidiocesana de Porto Alegre 
firmou parceria com a Associação dos 
Senegaleses de Porto Alegre, as Irmãs de 
São José de Chambery e o Colégio Bom 
Jesus Sevigné. A abertura do Curso so-
bre Gestão de Empreendimentos de Mi-
grantes aconteceu na noite o dia 16 de 
outubro nas dependências do Colégio 
Sévigné localizada no centro da Capital. 

A iniciativa conta com apoio de em-
presa de consultoria que atua no merca-
do gaúcho com orientação para empre-
endimentos econômicos. O Presidente 
da Associação dos Senegaleses, Mor 
Ndiaye, agradeceu o empenho da Cáritas 
e das demais entidades para viabilizar 
a iniciativa. Durante dois meses, o pro-
grama será desenvolvido nas noites de 
terças e quintas-feiras em sala oferecida 
gratuitamente pela escola confessional. 

Para o Diretor Executivo da Cáritas 
Arquidiocesana, Luís Carlos Campos, a 
iniciativa significa mais uma contribui-

ção da Cáritas na acolhida, proteção e 
integração do migrante em nosso país. 
“Nós queremos que vocês estejam plena-
mente integrados em nossa comunidade. 
Não sejam excluídos e não tenham trata-
mento diferente, mas alguém que está 

entre nós com todos os direitos respei-
tados, como qualquer cidadão Nacional”, 
disse ele. A Cáritas Arquidiocesana rea-
lizou as negociações e ajustes entre os 
parceiros para viabilizar essa iniciativa.

Participantes e representantes de entidades parceiras
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Projeto social concorre a prêmio Nacional

O Rio Grande do Sul está concorren-
do na final da premiação da Cáritas Brasi-
leira, que busca dar visibilidade a projetos 
e ações de desenvolvimento humano e 
social que se destacam no País. O Con-
junto Instrumental do Centro Social de 
Cultura e Artes Pe. Irineu Bran, projeto da 

Cáritas Arquidiocesana de Porto Alegre, 
oferece à crianças de 8 a 18 anos, oficinas 
de teoria musical e instrumentos, aliando 
o poder transformador da música com a 
cidadania e inserção social.

Localizado na Zona Leste da capital 
gaúcha, já atendeu cerca de 800 estudan-

Integrantes  do Conjunto Instrumental do Centro Social de Cultura e Artes Pe. Irineu Brand

tes em situação de vulnerabilidade econô-
mica social em um pouco mais de 2 anos. 
Nina Cardoso, coordenadora administrati-
va e pedagógica do projeto, destaca que 
se trata de nosso espaço de inclusão, pro-
teção e garantia de direitos.  “Aprender o 
instrumento não é a finalidade principal, 
é o meio para que eles desfrutem de um 
espaço seguro para brincar, conviver e ga-
rantir o direito deles de serem crianças”.

A quinta edição do prêmio Odair Fir-
mino de Solidariedade traz como tema: “A 
cultura da paz para a superação da vio-
lência.” Ele visa estimular ações de disse-
minação e divulgação da cultura da paz e 
da solidariedade. Esta promoção integra 
a programação da Jornada Mundial dos 
Pobres – Semana da Solidariedade, que 
se realizará de 11 a 18 de novembro de 
2018. A cerimônia de premiação ocorrerá 
no dia 12 de novembro e será divulgada 
através dos meios de comunicação da 
Cáritas Brasileira e das suas regionais.

AGENDA
06.11 Reunião do Fórum dos Direitos da 

Criança e do Adolescente
14h 20.11 Encontro de avaliação, celebração e 

programação de 2019 no Vicariato de 
Canoas

14h

13.11 Reunião da CORAS Centro, na Igreja da 
Pompéia

14h 22.11 Encontro de avaliação e programação 
de 2019 da Área Sul, na Paróquia São 
Vicente Mártir

9h

20.11 Reunião da CORAS Leste, no CAR 
Leste

15h 27.11 Encontro de Formação Social na sede 
da Cáritas Arquidiocesana sobre o tema 
“Fraternidade e Políticas Públicas”; 

13h30min

20.11 Reunião do COMIRAT/Porto Alegre na 
Secretaria de Desenvolvimento Social

14h 30.11 Encontro de avaliação e programação 
de 2019  da Área Leste, na Paróquia 
Nossa Senhora da Saúde

9h


