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“Solidariedade que transforma”

Missão da Cáritas

“Testemunhar e 
anunciar o Evangelho de 

Je sus Cristo, defendendo e 
promovendo toda forma de vida e, 

participando da construção solidá-
ria da sociedade do Bem Viver, 
sinal do Reino de Deus, junto 

com as pe ssoas em situação de 
vulnerabilidade e exclu-

são social.”



“Solidariedade que transforma”

É com g rande satisfação que apre sentamos o Relatório Anual 2017 da Cáritas Diocesana de Pesqueira, um material 
que mostra um pouco da nossa Instituição e os re sultados que construímos ao longo do ano.

2017 foi um ano difícil para todos. Assim, fomos desafiados em fazer e buscar o melhor em nossas atividades e no olhar 
com o próximo. Como re sultado e stão as muitas e bonitas atividades, campanhas, e projetos que realizamos. Campanhas 
como a do Agasalho, do Brinquedo; eventos como o Dia do Agricultor, Arraiá Solidário, Caminhada das Ág uas; e 
encontros, mobilizações, celebrações, e projetos como as cisternas que têm transformado a vida de tantas pe ssoas.

Fazer diferente e inovar são os caminhos que temos buscado para e ste s novos tempos. Conseg uimos e avançamos em 
novos e spaços e parceiros. Essa é a nossa marca e a nossa missão na construção solidária da sociedade do Bem Viver, 
junto com as pe ssoas em situação de vulnerabilidade e exclusão social. Que, em 2018, possamos ating ir voos ainda 
mais altos e aumentar o número maior de pe ssoas, famílias e comunidades com estas ações, que nos desafiam na busca 
do melhor para todos que fazem parte de ssa Rede de Solidariedade. Somos, hoje, uma Instituição diferente. Por isso, 
compartilhamos e sse Relatório Anual, com todos vocês que fazem parte de ssa história de transformação e cre scimento.

Aparecido Libório, Presidente da Cáritas Diocesana de Pesqueira

O ano de 2017 foi marcado por desafios e aprendizagens para a Cáritas Diocesana de Pesqueira: externamente podemos 
destacar a conjuntura política, econômica e social do Brasil que tem exig ido um esforço permanente na luta para manutenção 
dos direitos conquistados. Internamente priorizamos três questõe s: a organização da Instituição, os e spaços de participação 
e o diálogo com empresas e pe ssoas, que podem contribuir no nosso trabalho. Na organização focamos nos proce ssos internos, 
como reg imento, procedimentos administrativos e na formação da equipe. Foi um ano que buscamos identificar os diversos 
e spaços de participação, sejam conselhos, redes e até mesmo a própria dinâmica do território do Agreste Pernambucano. A 
partir disso, conseg uimos potencializar nossa participação nesse s e spaços. Outra frente que apostamos foi o diálogo com 
seg uimentos distintos da sociedade, como é o caso da iniciativa privada. Promovemos apre sentações da nossa Instituição para 
empresas do nosso território de atuação e do Estado, discutindo possibilidades e parcerias.

Em 2018, temos dois g randes desafios: a conscientização política dos g rupos, das Cáritas Paroquiais e Inter Paroquiais, 
olhando para um ano de eleição que será decisivo na busca por repre sentante s leg ítimos que defendam a vontade do povo. É 
importante que e ssas pe ssoas tenham clareza de que não se trata de partido ou de core s, mas sim do futuro do nosso país. Além 
disso, existe um importante desafio que e stá relacionado ao sonho da Cáritas Diocesana de Pesqueira, que consiste na conso-
lidação da nossa Instituição viva e pre sente no território, abordando uma diversidade maior de temas. Como já dizia o nosso 
g rande profeta Dom Helder, “ Sonho que se sonha só é só um sonho, mas sonho que se sonha junto é uma realidade”. Por isso, 
continuamos firmes no sonho de contribuir para a construção de um mundo fraterno com solidariedade e justiça social.

Neilda Pereira, Secretária Executiva da Cáritas Diocesana de Pesqueira

Solidariedade Transformadora

Mensagem da Diretoria
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Prioridades Estratégicas

Organização, fortalecimento e sustentabilidade da Rede Cáritas

Defesa e promoção de direitos, construção e controle das políticas 
públicas.  (Projetos e Programas)

Promoção e fortalecimento de iniciativas locais e territoriais 
na construção da sociedade do Bem Viver

Formação permanente do voluntariado

“Solidariedade que transforma”

6



7

“Solidariedade que transforma”

Políticas Públicas 
e  Controle  Social 

 Convivência
 com o  Semiárido

Emergências/
Campanhas

Economia 
Popular e
Solidária

Seg urança 
Alimentar e
Nutricional 

Fortalecimento
da Rede Cáritas

Linhas de Ação



“Solidariedade que transforma”

8

 Convivência
 com o  Semiárido

Seg urança 
Alimentar e
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O Programa Pernambuco Mais Produtivo  
(PMP) é um convênio do Minis tério do 
Desenvolvimento Social (MDS); Secre-
taria de Ag ricultura e Reforma Ag rária 
(SARA) e a Secretaria Executiva da 
Ag ricultura Familiar (SEAF), com a 
Dioce se de Pe squeira, sendo executado 
pela Cáritas Dioce sana de Pe squeira/-
Dioce se de Pe squeira. A meta de constru-
ção são 323 tecnolog ias, construindo 
cis te rnas - calçadão, com capacidade de 
armazenamento de 52 mil litros, para os 
municípios de Buíque, com 83 cis te rnas; 
Pedra e Itaíba com 60 cis te rnas em cada 
cidade; e Tupanatinga com mais 1 20. A 
tecnolog ia social se rve para a produção de 
alimentos e criação de animais.

Conselhos Municipais
mobilizações dos

Rural Sustentável
(CMDRS )

de Desenvolvimento 

4 

415
famílias atendidas 

  Água para a Produção de
12 cursos de Gestão de 

Alimentos (GAPA)

         cursos Sistema
 Simplificado de  Manejo de 

Água para a Produção
 (SISMA) 

12 

 intercâmbios
Realização de

 12
 famílias capacitadas

326

programa pernambuco mais produtivo

21 capacitações de
 Gestão de Recursos 

Hídricos (GRH)

O Programa Estadual de Apoio ao Pequeno 
Produtor Rural (ProRural) é um prog rama de 
fomento, vinculado à Secretaria de Ag ricultura 
e Reforma Ag rária de Pernambuco (SARA), 
que tem como objetivo maior o de senvolvimento 
sustentável no meio rural pernambucano, 
atravé s da construção das tecnolog ias sociais, 
cis te rnas com capacidade de 16 mil litros, 
de s tinadas ao consumo humano.

Construção de

 1.400 cisternas de

 1ª água de 16 mil litros

Programa cisternas

1.490 
famílias 

mobilizadas

Participação  de 670 
famílias



Economia 
Popular e
Solidária

10

“Solidariedade que transforma”



11

“Solidariedade que transforma”

Projetos aprovados e projetos executados pelo Fundo Nacional de Solidariedade – Os Fundos de Solidariedade são 
instrumentos da economia comunitária a se rviço do de senvolvimento local, vis to que os  projetos sociais devem cumprir 
um papel de fortalecimento das organizaçõe s locais das  dinâmicas geradoras do de senvolvimento local/comunitário, 
econômico e social.

O Grupo de Mulheres Mão na Massa, do 
dis trito de Salobro, em Pe squeira, aprovou o 
projeto “Ag ricultura Familiar e Autonomia das 
Mulhere s”, que tem como objetivo contribuir 
para a formação sócio- político e econômica das 
mulhere s, buscando a sustentabilidade consi-
derando os aspectos ambientais, culturais, 
sociais e econômicos. O projeto tem como metas 
a imp lantação de uma cozinha comunitária; 
momentos de formação, proce s samento e de sen-
volvimento de produtos; oficina sobre Economia 
Popular e Solidária; rodas de conversa sobre a 
Cartilha “Laudato s i”, e oficina sobre ge s tão do  
empreendimento.

O Grupo de Mulheres de Novo  Cajueiro, do 
dis trito de Novo Cajueiro, em Pe squeira, 
aprovou o projeto “Mulhere s Promovendo 
Economia Solidária”, que tem como objetivo 
contribuir para a ampliação da capacidade das 
mulhere s no Povoado Novo Cajueiro, visando à 
inclusão social e econômica na perspectiva da 
economia solidária. O projeto prevê a realiza-
ção de oficinas de formação em economia 
solidária; sobre ge s tão de g rupos produtivos; 
bem como, capacitação de Produção e Benefi-
ciamento de Alimentos, entre outros.

14 
beneficiadas 

com a aprovação

mulheres

do projeto

11 
beneficiadas 

com a aprovação

mulheres

do projeto
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A Cáritas Interparoquial Sagrada Família, no município de Sertânia, executou o projeto “Cuidar da Terra, 
Alimentar a Saúde, Cultivar o Futuro”, que teve como objetivo contribuir para formação de cidadãos para o 
cuidado com a natureza e com o lugar onde vive, de senvolvendo açõe s que integ rem o reaproveitamento de 
produtos, a produção de alimentos e a geração de renda. Cerca de 20 mulhere s foram atendidas pelo projeto.

A  Cáritas Paroquial Santa Clara de Assis, no município de Tupanatinga, executou o projeto “Mulhere s construindo Cidada-
nia”, que teve como objetivo contribuir com a formação sócio-político das mulhere s e jovens envolvidos no projeto “Cre scendo com 
Cidadania”, de spertando a visão de sustentabilidade considerando os aspectos ambientais, culturais e sociais. As mulhere s do g rupo 
participaram da Fe sta da Padroeira, que aconteceu de 07 a 16 de julho, na cidade de Tupanatinga. As mulhere s comercializaram 
durante 6 dias das fe s tividade s, os produtos elaborados nas oficinas do projeto.

20
beneficiadas 

com a execução

mulheres

do projeto

A  Cáritas Paroquial Santana de Buíque do município de Buíque aprovou o projeto “Tecendo Sonhos 
e Construindo Vidas”, que tem objetivo contribuir para a atuação de jovens e mulhere s como agente s 
multip licadore s de atividade s de geração de renda e de re sgate da cultura, visando a ampliação de inicia-
tivas de senvolvidas pela Cáritas Paroquial Santana de Buíque. O projeto prevê a realização de um curso 
de qualificação profis s ional; um e spetáculo cultural; oficinas de arte sanato; de teatro; de música; bem 
como, um Seminário sobre as açõe s e políticas de controle da violência contra a mulher, entre outras 
atividade s. O Tecendo Sonhos e Construindo Vidas vai atender a 15 mulhere s do município de Buique.

15 
beneficiadas 

com a aprovação

mulheres

do projeto

Seminário para Mulheres – Em julho, ocorreu na Casa São Francisco, o Seminário para Mulhere s promovido pela Cáritas Dioce sana 
de Pe squeira, com o apoio do Banco do Norde ste e Governo Federal, para os g rupos de mulhere s que atuam na linha da Economia 
Popular e Solidária (EPS), e são as se s soradas pela Instituição. Com o tema “Promovendo a Inclusão Econômica de Ag ricultore s Fami-
liare s”, o encontro discutiu a importância da EPS no âmbito reg ional e na ag ricultura familiar, sua organização, os avanços e de safios, 
e como fortalecer a EPS no te rritório dioce sano. 

“Solidariedade que transforma”
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“Solidariedade que transforma”

Fortalecimento
da Rede Cáritas
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“Solidariedade que transforma”

Dia do (a) Agricultor (a) – Pelo quarto 
ano consecutivo, a Cáritas Dioce sana de 
Pe squeira realizou mais uma edição do 
Dia do Ag ricultor (a). O evento aconte-
ceu no dia 04 de agosto, com uma 
caminhada pelas ruas da cidade de 
Pe squeira, até o Espaço Ford. A Praça 
Dom José Lope s, local da concentração, 
recebeu as caravanas dos 13 municípios 
que compõem a Dioce se de Pe squeira. 
Todos os participante s vivenciando a 
experiência do inte rcâmbio, da troca de 
saber, da confrate rnização e celebração. 
Refletindo sobre o tema “Ag ricultura 
Familiar. Pão Partilhado e Bem Viver”.

Arraiá da Cáritas Diocesana de 
Pesqueira - Com o objetivo de manter a 
tradição cultural da fe s ta junina, a 
confrate rnização e a solidariedade,a 
Cáritas Dioce sana de Pe squeira realizou 
no Seminário São José  o Arraiá com a 
participação de agente s Cáritas, voluntá-
rios, padre s e seminaris tas. 
A atração cultural  ficou por conta do 
g rupo de 25 idosas da comunidade José 
Campelo, da cidade da Pedra, acompanha-
das pela Cáritas Paroquial Cônego 
Emanuel Vasconcelos.  

Agricultores (as) dos

13
que compõem a 
Diocese participa-

ram do evento.

 municípios

2000
participantes
celebraram a
Agricultura 

Familiar
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“Solidariedade que transforma”“Solidariedade que transforma”

Dia Mundial de Oração pelo Cuidado com 
a Criação - Dia Mundial de Oração pelo 
Cuidado com a Criação - Participaram do 
evento cerca de 100 pessoas, a Comunida-
de, agente s de Pastorais, movimentos e 
repre sentante s das Cáritas Diocesana e 
Paroquial. A solenidade foi celebrada na 
nascente do Rio Capibaribe, no Sítio 
Araçá, em Poção. Os participante s foram 
convidados ao cuidado e pre servação do 
p laneta, “da Casa Comum”. Foram planta-
das e distribuídas mudas nativas.

Seminário “Vida em Primeiro Lugar: 
Por Direitos e Democracia a Luta é todo 
dia” -  O Seminário foi promovido pela 
Diocese de Pesqueira através da Cáritas 
Diocesana. Foi um momento alusivo ao 
23ª Grito dos Excluídos, que em 2017, 
foi vivenciado de forma diferente no 
território dioce sano. Rodas de Conver-
sas foram realizadas nas reg iõe s 
pastorais da Diocese de Pesqueira, com 
o objetivo de refletir a partir das proposi-
ções e reivindicações apre sentadas, 
expre ssando os g ritos de cada localidade. 
Estiveram reunidas cerca de 60 
repre sentações de diversas cidades, das 
Cáritas (Inter) Paroquiais, dos 
movimentos, sindicatos, entre outros.

pessoas
reunidas 

1 0 0

6 0
representações do

 Território Diocesano
 participaram do 

Seminário
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“Solidariedade que transforma”“Solidariedade que transforma”

Caminhada das Águas - No dia 26 de 
março, na Vila do Socorro, no dis trito de 
Serra dos Ventos, em Belo Jardim/PE, 
ag ricultore s familiare s, leigos e leigas da 
Dioce se de Pe squeira se reuniram para 
realizar a Caminhada das Ág uas na 
Barragem de Tabocas, um ge sto pensando 
pelo bispo dioce sano, Dom José Luiz 
Ferreira Salle s, e articulado pela Cáritas 
Dioce sana de Pe squeira. Este momento 
foi um ge sto concreto finalizando, em 
nível dioce sano, a Semana da Ág ua, bem 
como, em alusão a Campanha da Frater-
nidade 2017.

Caminhada e Audiência Pública - Todos 
Por Segurança - Realizado pela Cáritas 
Dioce sana em parceria com a OAB 
Pesqueira - e s tavam pre sente s repre sen-
tante s da sociedade civil, podere s executi-
vo, leg islativo e MPPE, com a finalidade 
de juntos traçarem medidas e açõe s de 
enfrentamento a violência na cidade de 
Pe squeira. Foi criada uma comis são com 
10 participante s - sociedade civil e poder 
público - com a re sponsabilidade de dar 
vazão às proposiçõe s elencadas durante a 
audiência pública.

Cerca de 300 
participantes 
caminharam

 e  debateram 
a  Segurança
 Pública no 
município

500
participantes 
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“Solidariedade que transforma”

5° Sessão do Sínodo Diocesano -Com o tema “Ig reja a se rviço 
da vida p lena para todos”, a se s são teve como objetivo apre sen-
tar as orientaçõe s da Ig reja Católica para as que s tõe s sociais. 
Re sgatou-se o papel social da Ig reja, as inte rvençõe s sociais e 
políticas realizadas junto às comunidade s, acompanhadas da 
clareza do Evangelho em todas as açõe s, bem como, os de safios 
e perspectivas da Dioce se de Pe squeira. O encontro foi 
realizado no Seminário São José e, ao todo, participaram 100 
pe s soas. O evento foi as se s sorado pela Cáritas Dioce sana de 
Pe squeira.

1 0 0
 representantes  de

 diversos  Movimentos,
 Pastorais e Organismos

 participaram da 
5ª Sessão  

“Solidariedade que transforma”
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Assembleia de Constituição das Cáritas Interparoquial Maria, 
Mãe da Graça - O dia 16 de junho de 2017 ficou marcado na 
his tória das paróquias e área pastoral da cidade de Pe squeira. 
Depois de uma longa caminhada, foi realizada a Assembleia 
Eletiva de constituição da Cáritas Interparoquial Maria, Mãe da 
Graça. As Paróquias de Santa Ág ueda, da Imaculada Conceição, 
de Cris to Rei e a Área Pastoral Nossa Senhora do Carmo abraça-
ram e sta mis são, a fim de que juntos pos sam pensar açõe s de 
acordo com o pensamento social da Ig reja, e executar suas ativida-
de s dentro das diretrize s da Dioce se de Pe squeira, paróquias, sob 
orientação e acompanhamento de um padre indicado pelas 
paróquias que compõem a Cáritas Interparoquial.

Baile Beneficente

200 pessoas
participaram do 

Baile Beneficente - Realizado no Clube Politemático pela Cáritas 
Paroquial Cônego Emanuel Vasconcelos, na cidade de Pedra, o evento 
contou com a participação de 200 pe s soas. Com uma noite ao som de 
músicas dos anos 60 e 70, o Baile Beneficente movimentou a cidade de 
Pedra em novembro do ano pas sado. O baile reverteu toda a renda para 
as açõe s da Cáritas Paroquial. A abertura ficou por conta da Cia de 
Dança e Arte, da cidade da Pedra, que apre sentou uma coreog rafia com 
suce s sos dos anos 60 e 70. Em seg uida, a pis ta de dança foi libe rada 
para os convidados se divertirem, ao som da banda Caso Sério.

“Solidariedade que transforma”

Assembleia de Constituição Cáritas Paroquial Pe. Pereira CSsr, em 
Alagoinha : Em 25 de novembro de 2017, o salão paroquial da Paróquia Nossa 
Senhora da Conceição, em Alagoinha, sediou a Assembleia de Constituição de 
mais uma Cáritas Paroquial. Escolhido pela Assembleia, a nona Cáritas 
Paroquial da Dioce se de Pe squeira recebeu o nome de  Pe. Pereira CSsr. Na 
ocasião, Maria da Paz,pre s idente da Cáritas Paroquial Pe. Pereira, CSsr, re s sal-
tou  os de safios que e s tão por vir,  e que a  mis são da Cáritas é acolher a todos  os 
pobre s e apoiar suas lutas para se tornarem protagonis tas de suas his tórias.
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Realização de

5 módulos 

21 alunos (as)
formados 

crianças carentes
escolar para 43 Reforço 

Projeto Cre scendo com Cidadania - A 
Cáritas Paroquial Santa Clara de Assis, 
em Tupanatinga, junto com a Cáritas 
Dioce sana de Pe squeira realizaram uma 
g rande fe s ta para as crianças que e s tão 
sendo atendidas pelo Projeto Cre scendo 
com Cidadania, que em meados do ano 
pas sado se encontrava de sativado. O 
Projeto faz parte de uma ação executada 
pela Cáritas Paroquial Santa Clara de 
Assis, de apoio e reforço e scolar para 43 
crianças carente s de Tupanatinga. Ne sta 
retomada, além das atividade s normais, 
as crianças contam com novo refeitório, e 
uma área e spaçosa e confortável para as 
refeiçõe s e os lanche s.

ESPERE - A Cáritas Dioce sana de 
Pe squeira sediou o encontro com os 
alunos da Escola do Perdão da Recon-
ciliação (ESPERE) para construção 
de Núcleos de Atuaçõe s para Estág io.  
Foram realizados cinco módulos, todos 
com o apoio da Cáritas Dioce sana de 
Pe squeira, com a participação de 21 
pe s soas. O curso contribuiu na forma-
ção dos agente s de pastorais a refleti-
rem pos s ibilidade s de uma cultura de 
paz e não violência, utilizando 
alg umas técnicas voltadas para media-
ção de conflitos e valorização da pe s soa 
humana. A partir das temáticas e 
experiências que vivenciaram, os 
participante s podem de senvolver e s sas 
técnicas e colocar em práticas no seu 
dia a dia. 

“Solidariedade que transforma”
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       Participação de 
04 ex-alunos (as) do 
Curso de Extensão em

Formação Política a
Participação Social. 

Seminário Dioce sano para a Campanha da Fraternidade 2017 – O Seminário Dioce sano da Campanha da Fraternidade 
(CF) 2017 teve como tema “Fraternidade: biomas brasileiros e a defe sa da vida”, e como lema “Cultivar e g uardar a criação” 
(Gn 2, 15). O Seminário contou com a participação de 28 pe s soas. Esse momento teve como objetivo formar multip licadore s 
que pude s sem ir às Reg iõe s Pastorais da Dioce se levando a vivência da Campanha da Fraternidade 2017 atravé s de oficinas. 
Foi constituído um g rupo que as se s sorou momentos formativos nas áreas pastorais e paróquias.

Encontro Reg ional da Escola Fé e Política - Realizado no Santuário das Comu-
nidade s em Caruaru, o encontro contou com a participação de 04 repre sentante s, 
ex-alunos(as) do Curso de Extensão em Formação Política e Participação Social. 
Na ocasião, os alunos (as) refletiram sobre o proce s so político eleitoral de 2016, o 
atual momento his tórico que e s tamos vivendo, e em como inserir e fortalecer as 
candidaturas oriundas da ig reja e dos movimentos sociais.

Retiro Espiritual - Realizado na Fazenda Alvorada, em Garanhuns, no mês de maio, o 
retiro e spiritual contou com a participação de 34 pe s soas. Os agente s Cáritas participa-
ram do Retiro Espiritual com as se s soria do Padre Fábio Pereira, que ajudou a refletir o 
modelo e o perfil do agente da Cáritas, fortalecendo os laços entre a equipe e aprofundado 
a e spiritualidade, de forma que todos saíram motivados à mis são.

Posse do Consórcio Intermunicipal Dom 
Mariano, CONDOMAR -  A ação de 
reorganização e retomada do Consórcio se 
deu pela Dioce se de Pe squeira, com o apoio 
da Cáritas Dioce sana. O Consórcio visa 
açõe s na linha de seg urança alimentar e 
nutricional, ace s so à ág ua para consumo 
humano e produção, e meio ambiente, que irá 
ofe rtar melhorias na qualidade dos se rviços 
públicos pre s tados pelos municípios, totali-
zando cerca de 500 mil pe s soas. A pos se 
aconteceu no Hotel Estação Cruzeiro e 
contou com a participação de 70 pe s soas dos 
13 municípios do te rritório da Dioce se.

34 agentes
 Cáritas participaram 

do retiro

Cerca de 500 mil 
pessoas serão beneficiadas

“Solidariedade que transforma”

13 
municípios compõem 

o CONDOMAR
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Encontro de Avaliação 2017 – Um momento para confrate rni-
zar, celebrar, partilhar e construir. Esse s foram os re sultados 
do Encontro de Avaliação da Cáritas Dioce sana de Pe squeira 
em 2017, que reuniu, dias 19 e 20 de dezembro, agente s das 
Cáritas Paroquiais e Interparoquiais, ag ricultore s (as), 
g rupos de mulhere s as se s sorados pela Cáritas Dioce sana e 
repre sentante s de s indicatos. O encontro aconteceu na Casa 
São Francisco, em Pe squeira. Foram dois dias de imersão com 
momentos de oração, formação, avaliação, construção de 
proposiçõe s para 2018, participação na Celebração Eucarís ti-
ca, e ainda confrate rnização, e formatura da 3ª turma do 
Curso de Extensão em Formação Política e Participação 
Social, uma parceria da Dioce se de Pe squeira com a Univer-
s idade Católica de Pernambuco (Unicamp).

“Solidariedade que transforma”

A Cáritas Paroquial Dom Helder Câmara, 
do município de Venturosa, aprovou o projeto 
“Juventude, Cultu ra e Participação”, que tem como 
objetivo incentivar e promover as diversas 
experiências culturais exis tente s no município de 
Venturosa, proporcionando e spaços de formação 
para o re sgate da cultura local e da participação 
popular. Dentro das atividade s do projeto, foi 
realizado em 2017 o Fe stival de Solidariedade, 
que teve como objetivo promover as diversas 
experiências culturais e e sportivas exis tente s no 
município, pos s ibilitando uma participação 
popular e inclusão social de crianças e jovens. O 
projeto pretende atender 90 crianças e 40 
adole scente s. 

crianças
90 

beneficiadas 
pelo projeto adolescentes

40
beneficiados
pelo projeto

FAIC: A Cáritas Paroquial Cônego Emanuel Vasconcelos, em parceria com a 
Cáritas Dioce sana de Pe squeira, realizaram a primeira Feira de Arte sanato dos 
Idosos da Cáritas (FAIC), na Praça Coronel José Diniz, na cidade da Pedra (PE). 
O evento teve como objetivo expor e vender produtos feitos pelas idosas acompa-
nhadas pela Cáritas Paroquial. Uma atividade que faz parte do projeto “O idoso 
tem direito a vida”, apoiado pelo Fundo Nacional de Solidariedade (FNS).



“Solidariedade que transforma”

“Solidariedade que transforma”

A Cáritas Paroquial Cruzeiro de Poção, no 
município de Poção, executou o projeto “O 
Bailado na Transformação Social”, que teve 
como objetivo comunicar e expre s sar o Bailado 
como manife s tação cultural capaz de se trans-
formar em ling uagem social. O projeto promoveu 
a formação de crianças, adole scente s e jovens por 
meio das atividade s de Intercâmbio sobre comu-
nicação e expre s são, e por meio das ling uagens 
da música e dança; produção de trabalhos de arte 
utilizando o teatro; e Rodas de conversas nas 
perife rias e comunidade s rurais a fim de ampliar 
o conhecimento de mundo, entrando em contato 
com as diversas formas de expre s são artís tica. O 
projeto atendeu 40 crianças e 20 adole scente s.

adolescentes20
beneficiados
 pelo projeto

crianças40
beneficiados
 pelo projeto

Seminário do Estatuto do Idoso – Executado no ano de 2017, o projeto: “O idoso tem direito à vida” integ ra as atividades do 
Projeto do Fundo Nacional da Solidariedade (FNS), no qual a Cáritas Paroquial Cônego Emanoel Vasconcelos, no município de 
Pedra, foi contemplada. A Cáritas Paroquial Cônego Emanoel Vasconcelos, na cidade da Pedra, em parceria com a Secretaria de 
Desenvolvimento Social promoveu na sede do Clube Politemático, o Seminário sobre o Estatuto do Idoso, que teve com tema “Esta-
tuto do idoso: Conhecer para Buscar”. O evento contribuiu para o conhecimento e e sclarecimentos acerca dos devere s e principal-
mente dos direitos dos idosos (as).

Cáritas na Folia - Também pelo projeto 
Idoso tem direito à vida, o “Cáritas na 
Folia” contou com a participação de 60 
idosos (as). Essa ação de valorização da 
convivência com a te rceira idade contribuiu 
com o lazer, diversão, cultura e bem-e star dos 
idosos participante s.

60 

Cáritas na Folia

idosos (as)
participação de 
contou com a
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A segunda edição do Arraiá Solidário foi realizada no Clube de Eventos da Pedra, 
com a participação de 60 idosos (as). A seg unda edição do Arraiá Solidário da Cáritas 
Paroquial Cônego Emanoel Vasconcelos teve como finalidade comemorar e celebrar 
com os idosos (as) os fe s tejos juninos, e fortalecer as açõe s de Cáritas na paróquia.Arraiá Solidário

60 
Participação de 

idosos (as) na 
segunda edição do

Chamada Pública do PNAE - Os Grupos Mulhere s de 
Novo Cajueiro, do dis trito de Novo Cajueiro, e Mãos na 
Massa, do dis trito de Salobro, ambos as se s sorados pela 
Cáritas Dioce sana de Pe squeira e com atuação na Econo-
mia Popular Solidária (EPS), participaram em junho de 
2017 da Chamada Pública para o Prog rama Nacional de 
Alimentação Escolar (PNAE). A chamada ocorreu no Setor 
de Licitação da prefeitura de Pe squeira. Ao final da Chama-
da Pública os Grupos tive ram os projetos aprovados e creden-
ciados para fornecerem seus produtos ao município, de s tina-
dos à alimentação e scolar.
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Voluntariado: A Cáritas Diocesana de Pesqueira entende que não é possível 
separar a missão da Cáritas do Evangelho de Jesus Cristo. A Cáritas está no coração 
da Igreja como vocação para promoção da vida. E o voluntariado, no Coração da 
Cáritas, assume inspirado pelas Sagradas Escrituras e pela Doutrina Social da Igreja, 
a concretização do amor em gestos de vida.

Cáritas (Inter) Paroquiais: Um dos principais focos da Cáritas Diocesana de Pesqueira são as ações realizadas junto 
com as Cáritas (Inter) Paroquiais. Elas, na essência da sua missão, promovem e articulam ações sociais através do 
voluntariado. Inspiradas pelo amor cristão, o trabalho da Cáritas convida as pessoas para acreditarem que o cuidado com 
os pobres e com a Natureza está presente no Evangelho. Nas atividades realizadas durante o ano de 2017, os (as) 
voluntários (as) da Cáritas Diocesana de Pesqueira contribuíram diretamente nas ações realizadas pela Instituição.

300 
voluntários (as)

 envolvidos (as) em
 nossas ações



Políticas Públicas 
e  Controle  Social 
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1 2 4  
mulheres beneficiadas

 pelo projeto

pessoas mobilizadas  para 
participar Curso de  Multiplicandos 

em  Mudanças Climáticas

11

Caminhos do Vento, Impactos Socioambientais 
da Energia Eólica

453
 pessoas atingidas
 diretamente com

o projeto

O Projeto Caminhos do Vento, teve 
como objetivo informar e mobilizar 
comunidades rurais, sindicatos de 
trabalhadores e sociedade local na 
discussão dos benefícios e prejuízos 
causados pela implantação dos parques 
eólicos em distintos territórios do estado 
de Pernambuco.

O Projeto Assentamentos Produtivos 
foi realizado pela Dioce se com a as se s-
soria da Cáritas Dioce sana e a Comis-
são Pastoral da Terra (CPT), do e s tado 
de Pernambuco, com apoio da 
Missionszentrale der Franziskaner. Ele 
teve como objetivo a imp lantação de um 
prog rama formativo para famílias 
as sentadas da área de atuação da 
Dioce se de Pe squeira, a partir de 
oficinas, inte rcâmbios e encontros, 
incentivando a promoção da autonomia 
e seg urança alimentar e produtiva.

Projeto Assentamentos Produtivos

Beneficiamento de 

municípios 
mobilizados: Belo Jardim,

 Sertânia, Arcoverde,
 Pesqueira e Brejo da 

Madre de Deus.

5

Assentamentos7  



16 
alunos (as) 

formados (as) 
no Curso de 

Extensão 

Curso de Extensão em Formação Política e Participação Social -  Pelo te rceiro 
ano consecutivo, a Dioce se de Pe squeira atravé s da Cáritas Dioce sana de Pe squeira, 
em parceria com a Univers idade Católica de Pernambuco (Unicap), realizou o Curso 
de Extensão em Formação Política e Participação Social. 
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Emergências/
Campanhas
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Campanha do Agasalho e SOS 
Enchentes – teve como lema “Com a sua solida-
r iedade venha aquecer a vida de quem precisa”, cujo 
objetivo foi arrecadar doações de roupas, agasa-
lhos e mantas. Durante a campanha, forte s chuvas 
ating iram cidades da Zona da Mata Sul de 
Pernambuco, o que deixou cerca de 30 mil 
famílias de sabrigadas. Assim, como fruto da 
Campanha do Agasalho, surg iu a Campanha 
Emergencial “SOS  Enchente s”, que ampliou 
sua ação para arrecadar não apenas agasalhos e 
roupas, mas alimentos não perecíveis, materiais de 
limpeza e hig iene pe ssoal para doar às famílias 
de sabrigadas pela chuva.

CAMPANHAS

crianças
contempladas com

a campanha. 

700

4 mil
quilos de donativos

arrecadados 

arrecadados

700
 brinquedos 

Campanha do Brinquedo – No mês de setembro 
foi lançada a sexta edição  da Campanha do 
Brinquedo, com o tema “Criança Crescendo 
Feliz”. A campanha teve  como objetivo não 
arrecadar somente brinquedos, mas, sobretudo, 
envolver as famílias, e incentivar e de spertar nas 
crianças o sentido da partilha. Na cidade de 
Pesqueira, a Campanha contou com apoio de 
e scolas da rede municipal e particular; 
paróquias; agências bancarias; Serviço Social 
do Comércio (SESC) e Rádio Jornal-Pesquei-
ra. Os brinquedos arrecadados foram doados às 
crianças de diversas localidades, dentre elas, a 
comunidade Quilombola Neg ro do Osso; a 
Associação Comunitária Cristo Rei e o bairro 
Vila do Carimbó, todos em Pesqueira. As 
doações também foram destinadas à comuni-
dade Quilombolas do Mundo Novo, em Buíque.
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Participação em Redes, Fóruns e Conselhos

Aliança Água +

Articulação do Semiárido Pernambucano  (ASA-PE)

Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente  (COMDEMA)

Conselho Estadual de Economia Solidária (CEES) 

Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Pernambuco (CONSEA-PE)

Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável de Pesqueira (CMDRS)

Conselho Municipal de Assistência Social de Pesqueira (CMAS)

Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável de Pernambuco (CDRS-PE )

Rede de Sementes Crioulas do Agreste Meridional de Pernambuco (Rede Semeam)

Rede de Agricultores e Agricultoras Familiares Agroecológicos do Território da Diocese de Pesqueira

Colegiado de Desenvolvimento Territorial do Agreste Meridional (CODETAM)

Colegiado de Desenvolvimento Territorial do Agreste Central (CODETER)
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A Cáritas Diocesana de Pesqueira, um organismo da Diocese de Pesqueira e 
entidade membro da Cáritas Brasileira, atua para o desenvolvimento das

 atividades e coparticipação com os seguintes parceiros.



CÁRITAS DIOCESANA
PESQUEIRA- PE


