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Em tempos de crise, a solidariedade permeia nos
corações de muitas pessoas. Com a essência na
sua missão em servir, propagar amor e
testemunhar o Evangelho de Jesus Cristo, durante
a pandemia do novo coronavírus, a Cáritas
Diocesana de Pesqueira buscou formas de
contribuir diante do cenário, onde, inúmeras
pessoas e famílias foram afetadas em diversos
aspectos, principalmente, o econômico. Neste
sentido, fomos desafiados a continuar com o
nosso trabalho solidário, ao lado de parceiros
realizamos diversas ações, como a entregas de
sopas; cestas básicas; kits de limpeza; kits de
higiene e proteção; e outras ações. Sabemos que
não é suficiente para suprir a necessidade dessas
pessoas, mas, o exercício da solidariedade
sempre esteve à frente dos princípios da Cáritas
Diocesana de Pesqueira, por isto, caminhamos
juntos, e sempre faremos o que estiver ao nosso
alcance para ajudar o próximo.

Magna Pollyana
Secretária Executiva da Cáritas Diocesana de Pesqueira

Equipe da Cáritas Diocesana de Pesqueira

Bispo Diocesano: Dom José Luiz Ferreira Salles
Diretoria: Maria Hilda Gomes, Maria da Paz Silva, Zuleide Siqueira e Rosemilda Bezerra
Assistente Eclesiástico: Pe. Fábio Pereira
Secretária Executiva: Magna Pollyana
Coordenação Colegiada: Magna Pollyana, Itamar de Carvalho e Francimário Gomes
Equipe Administrativa: Joseli Lima e Stéfane Leite
Assessoria Técnica: Edicleison Santos, Francimário Gomes e Pedro Ferreira
Assistente Social: Edisângela Lins
Núcleo de Articulação: Itamar de Carvalho
Núcleo de Comunicação: Rosanny Barreto
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As ações preventivas iniciaram-se no mês de março, no início da pandemia e
foram sendo realizadas em diversas cidades do território da Diocese de
Pesqueira.

Brejo da Madre de Deus

Alagoinha

Buíque

Poção

Sanharó

Tupanatinga

Pesqueira

Arcoverde
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As primeiras ações realizadas, a arrecadação dos alimentos e a doação das
cestas básicas contou com o apoio de parceiros locais e das paróquias Nossa
Senhora das Dores em Poção; São Geraldo Majella em Arcoverde; Sagrado
Coração de Jesus em Sanharó; Paróquia Nossa Senhora da Conceição em
Fazenda Nova; e Catedral de Santa Águeda em Pesqueira.

100
cestas básicas em Poção - PE
120
145
300
1.000

cestas básicas em Arcoverde - PE

cestas básicas em Sanharó - PE

cestas básicas em Pesqueira - PE

peças de roupas em Arcoverde - PE

900

máscaras doadas pela Paróquia Nossa
Senhora da Conceição de Fazenda Nova -PE
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Em parceria com a Aliança Água + Acesso, a Cáritas
Diocesana de Pesqueira promoveu uma Ação
Preventiva de Combate ao Coronavírus. A iniciativa
atendeu bairros carentes da cidade de Pesqueira, e,
100 famílias em situação de vulnerabilidade social, em
12 comunidades rurais do município de Buíque.

100
cestas básicas em Buíque - PE
100
kits de higiene e limpeza em
Buíque -PE

100

kits de proteção individual (álcool,
luvas e máscaras) em Buíque -PE

230

sopas entregues em bairros da
cidade de Pesqueira – PE

190

famílias beneficiadas com água tratada
e isentas da taxa de energia na conta
de água
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Através da Cáritas Brasileira Regional NE2 em
parceria com a Adveniat (instituição católica alemã),
a Cáritas Diocesana de Pesqueira realizou a entrega
de 501 cestas básicas e 501 kits de higiene e
limpeza, nas cidades de Arcoverde, Pesqueira,
Brejo da Madre de Deus e Tupanatinga.

100
cestas básicas em Arcoverde - PE
310
cestas básicas em Pesqueira - PE
50
cestas básicas em Brejo da Madre de
Deus - PE

41
cestas básicas em Tupanatinga - PE
100
kits de higiene e limpeza em Arcoverde - PE
310
kits de higiene e limpeza em Pesqueira - PE
50
kits de higiene e limpeza em Brejo da Madre
de Deus - PE

41
kits de higiene e limpeza em Tupanatinga - PE
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Além disto, a Cáritas Diocesana de
Pesqueira, também prestou assessoria
na parte burocrática para outras
entidades membros da Rede Cáritas
Regional, das Arqui/Dioceses de
Olinda e Recife, Caruaru, Garanhuns,
Palmares e Fundação Monsenhor
Petronilo Pedrosa
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A Cáritas Diocesana de Pesqueira
participou da Campanha Emergencial para o
Nordeste, realizada pela Cáritas Brasileira
Regional Nordeste 2 (AL, PE, PB, RN) em
parceria com a Cáritas Suíça. A ação
beneficiou integrantes dos grupos de
mulheres de Economia Popular Solidária
(EPS), assessorados pela Cáritas
Diocesana de Pesqueira.

111

mulheres e suas famílias beneficiadas,
diretamente mais de 440 pessoas

222
cestas de produtos provenientes da
agricultura familiar, fomentando a
produção do homem e da mulher do
campo

222
kits de higiene e limpeza
Grupos de Mulheres atendidos:

Associação Mista de Moradores e
Produtores Rurais do distrito de Salobro,
em Pesqueira; os grupos Costurando
Sonhos, e, Mulheres Angelicais de Buíque;
No município de Poção, o Grupo Mulheres
de Renda; e o Grupo Mulheres de Novo
Cajueiro, em Pesqueira
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Cáritas Diocesana de Pesqueira participou da Ação Emergencial Tecendo
Vidas, promovida pela Cáritas Brasileira Regional Nordeste 2, em parceria com a
instituição católica alemã, Misereor.

61

mulheres e suas famílias beneficiadas,
diretamente mais de 200 pessoas
Grupos de Mulheres atendidos:

61

cestas básicas natalinas,
incrementadas com produtos
provenientes da agricultura familiar

Costurando Sonhos, e, Mulheres Angelicais, em Buíque; No município
de Poção, o Grupo Mulheres de Renda; e o Grupo Mulheres de
Novo Cajueiro, em Pesqueira
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160

Cestas doadas em
Pesqueira e Alagoinha
através de contato
com parceiro local

150

Sopas entregues
semanalmente através
dos movimentos
voluntários: Sopa de
Santa Rita e Sopa de
Santa Terezinha, nas
periferias de Pesqueira
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Queremos externar o nosso sentimento de gratidão a Cáritas Diocesana de
Pesqueira pelas diversas ações desenvolvidas neste momento de pandemia
que estamos vivenciando. A Ação Emergencial É Tempo de Cuidar trás
como principal objetivo cuidar das pessoas, e é nessa perspectiva que a
Cáritas de Pesqueira tem cuidado das pessoas da cidade, do campo, do
agreste e sertão pernambucano.

Neilda Pereira

Secretária Regional da Cáritas Brasileira Regional Nordeste 2

Eu fiz uma promessa à Santa Rita e fui agraciado. Iniciei semanalmente a
sopa solidária para ajudar as pessoas carentes. E é muito gratificante ver a
alegria das pessoas quando recebem a sopa, tem alguns que muitas vezes
não tem algo para jantar. Junto com a Cáritas e outros parceiros, estamos
formando uma corrente do bem, nesse momento tão difícil.

Luiz Arimateia

Voluntário e agente da Cáritas Interparoquial Maria, Mãe da aça

Desde o começo do isolamento social, percebemos que muitas famílias
ficaram desassistidas em suas necessidades básicas. Então, firmamos uma
parceria para suprir algumas dessas necessidades. Em nossa Paróquia de
Fazenda Nova, fomos contemplados com cestas básicas doadas pela
Cáritas, que chegou em um momento certo para amenizar o sofrimento
daqueles que foram afastados de seus empregos.

Pe. Paulo César do Nascimento

Paróquia Nossa Senhora da Conceição – Fazenda Nova (Brejo da Madre de Deus)
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#

USE

MÁSCARA

Higienize as mãos
antes de colocar a
máscara

Sua máscara
deve ser de uso
individual

Evitar tocar no
tecido. Se precisar
de ajuste, faça pelos
elásticos ou
amarração

Não usar por mais
de 2 horas. Após o
uso a máscara deverá
ser lavada

DICAS DE PREVENÇÃO!

Lavar as mãos
Evitar tocar Distanciamento
Utilização
de no mínimo
com água e
de Álcool 70° nos olhos,
sabão
nariz e boca 1,5m. Evitar
frequentemente
aglomerações

Se possível,
isolamento
social.

Higienizar
objetivos e
superfícies
tocados
frequentemente

S

ementes de

olidariedade

12

Edição Especial | Janeiro de 2021

Endereço: Rua Anísio Galvão, 123, Centro Pesqueira-PE
Telefone: (87) 3835-2646

Email: caritas@caritasdepesqueira.org.br

www.caritasdepesqueira.org.br
@caritaspesqueira
/caritasdiocesanadepesqueira
caritasdiocesanadepesqueira

