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Plebiscito Nacional
De 01 a 09 de setembro será realizado um plebiscito nacional. A
organização está sendo feita pelos diversos movimentos sociais, pastorais
sociais e outras organizações, com o objetivo de que um maior número de
brasileiros possa se manifestar sobre assuntos de interesse nacional.
Em nível nacional serão realizadas quatro perguntas e uma quinta
refere-se a uma problemática estadual que é o pedágio:
1. Em 1997, a Companhia Vale do Rio Doce, patrimônio construído
pelo povo brasileiro, foi fraudulamente privatizada, ação que o governo e o
poder judiciário pode anular. A Vale deve continuar nas mãos do capital
privado?
2. O governo deve continuar priorizando o pagamento dos juros da
dívida externa e interna, em vez de investir na melhoria das condições de
vida e trabalho do povo brasileiro?
3. Você concorda que a energia elétrica continue sendo explorada
pelo capital privado, com o povo pagando até 08 vezes mais que as grandes
empresas?
4. Você concorda com uma reforma da previdência que retire
direitos dos trabalhadores e trabalhadoras?
5. Você concorda com a prorrogação dos contratos de concessão dos
pólos de pedágios no Rio Grande do Sul?

Só é livre quem participa e quem ajuda a decidir os
rumos do BRASIL.
I FEIRA DE ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA e
I MOSTRA DA BIODIVERSIDADE

Várias entidades que desenvolvem ações de geração de trabalho
e renda com grupos da região, uniram-se para organizar a 1ª Feira de
Economia Popular Solidária e 1ª Mostra da Biodiversidade. Fazem parte
da organização as entidades: Centro de Apoio ao Pequeno Agricultor –
CAPA, Centro de Tecnologias Alternativas Populares – CETAP,
Pastoral da Criança e Cáritas Diocesana de Erexim.
A feira acontecerá de 14 a 16 de setembro, no Seminário N. Sª. de
Fátima, em Erechim. No local do evento haverá exposição, troca e
comercialização de alimentos ecológicos, produtos da agricultura
familiar, artesanato, alimentação, serviços e diversas outras atrações.
Durante a feira também acontecerão oficinas sobre temáticas
ambientais, econômicas e sociais e duas palestras com o monge
beneditino Marcelo Barros.
A organização deste evento vem de encontro a uma demanda
sentida pelas organizações que atuam com projetos de geração de
trabalho e renda e pelo público envolvido na região do Alto Uruguai. Há,
ainda, uma demanda de abertura para a sociedade em geral das
atividades e experiências que estão sendo desenvolvidas na região, bem
como a realização de ações conjuntas entre o meio rural com o público
urbano. Estas ações, juntas, podem agregar conhecimento e a
possibilidade da construção de um processo de conscientização da
sociedade no que diz respeito à produção e à comercialização dos
produtos provenientes dos grupos de Economia Popular Solidária.
PROGRAMAÇÃO:

Dia 14.09 às 19h30 - Palestra
sobre Consumo Responsável - URI
- Assessor: Marcelo Barros.
Dia 15.09, às 8h, início da feira

e, 10h, palestra sobre Ética no
Consumo, com Marcelo Barros. À
tarde, 15hs, oficinas temáticas.
Dia 16.09, às 8hs, reabertura
da feira e às 16hs, encerramento.
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ENTIDADES DE ERECHIM RECEBEM DOAÇÃO
DE FEIJÃO E ARROZ DA CONAB

CADA UM DÁ
O QUE TEM

A CONAB – Companhia Nacional de
Abastecimento entregou na tarde de terçafeira, 14 de agosto, 3.600 kg de feijão e 1.800
kg de arroz que estavam estocados nos
armazéns da Companhia.
As entidades beneficiadas estão ligadas
ao Banco de Alimentos de Erechim que fez a
solicitação da doação. Esta doação vem
reconhecer o trabalho realizado por estas
entidades que fazem um trabalho importante e
com escassos recursos.
Para o Banco de Alimentos, tal doação,
ajuda a concretizar seu objetivo que é de
buscar a implementação de ações que
garantam a segurança alimentar para famílias
que passam por dificuldades.
As entidades beneficiadas foram: Cáritas,
Pastoral da Criança, Assami, Cecris, Cantinho
da Luz, Sociedade Maria Auxiliadora, Obra
Santa Marta, ARCAN, Associação dos
Catadores Reciclando pela Vida, CRADE,
CERTA, Centro Reviver, ADAU, Sociedade
São Vicente de Paulo, Centro Educacional
Santo Agostinho, Lar dos Velhinhos e Lar da
Criança.
Esta doação vem complementar o
Programa da Compra Antecipada da
Agricultura Familiar, já existente desde 2005,
ligado ao Programa Fome Zero do Governo
Federal.

Um agricultor tinha um pedaço de terra e
algumas vaquinhas. Ele morava ao lado de outro
agricultor que tinha terras e muitas vacas.
Certo dia uma das vaquinhas do primeiro
agricultor pulou a cerca e entrou na roça do outro
agricultor. Este, ficou indignado e queria que o dono
da vaquinha pagasse aquilo que a vaquinha comeu.
O pequeno agricultor disse que não tinha condições,
mas pagaria na safra.
No domingo, enquanto o pequeno agricultor foi
à missa, o outro resolveu “presenteá-lo”. Ao chegar
em casa, admirado com tal gesto, o pequeno
agricultor abriu a caixa. Surpresa! Encontrou
estrume de vaca... O cheiro era desagradável e
irritante.
Este fato não poderia ficar sem troco. O
pequeno agricultor enviou também um presente ao
agricultor. Este, com receio, abriu a caixa e
encontrou um bonito queijo. Logo pensou: “Deve
estar envenenado”.
Chamou delicadamente sua empregada e disse:
- Hoje você vai comer o primeiro pedaço.
E, a seguir, guardou o queijo para o dia
seguinte. No café da manhã, pediu afetuosamente
para a empregada:
- Como passou a noite? Não sentiu dores?
Ela, delicadamente, disse que não.
O homem começou a comer o queijo e era
excelente, porém quando estava no terceiro pedaço
encontrou um pedaço de plástico e um pedacinho de
papel enrolado. Logo pensou: “Aqui está a
maldade”. Abriu o plástico e desenrolou o papel com
muito medo e encontrou uma frase que dizia o
seguinte:
“Cada um dá o que tem!”

AGENDA CÁRITAS
OUTUBRO
01 - Coordenação Diocesana de Pastoral
04 e 05 - Comissões e Conselho Regional
06 e 07 - Dia da Partilha - Dioc. de Erexim
16 a 20 - 16ª Assembléia da Cáritas
Brasileira
26 a 28 - Retiro anual da Cáritas
NOVEMBRO
03 e 04 - Dia da Partilha - Dioc. de Erexim
08 a 10 - Assembléia Estadual da Cáritas
RS
23 e 24 - Interdiocesano Norte - Vacaria
26 - Encontro Animadoras Paroquiais
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AGENTE DE PASTORAL DISSERTA SOBRE
OS PROJETOS ALTERNATIVOS COMUNITÁRIOS
Este foi o tema da monografia da Leonice Fátima
Balestrin, que se formou em Administração, no dia 17
de agosto pela Universidade Estadual (UERGS). Ela
foi secretária da Cáritas Diocesana, Coordenadora
Diocesana da Pastoral da Criança e, atualmente,
Secretária das Pastorais Sociais da Diocese.
O conteúdo pode ser visto na íntegra em nossa
página: www.caritaserexim.org.br/download.

