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olha eu aqui de novo!
Pois é, depois de hibernar por um bom tempo, o EQUIP COMUNICA volta à cena a

pedidos de tod@s que fazem a Escola de Formação Quilombo dos Palmares! O nosso
informativo é editado de forma eletrônica e comunica os principais acontecimentos

da dinâmica institucional, parcerias, eventos, projetos e ações. 
 

Encontra-se em processo de
organização desde o ano passado,
o  evento “Expedição Pedagógica-

Juventudes do Nordeste" que
reunirá jovens engajados em

pautas políticas dos nove estados.
O evento, que estava previsto para

os dias 21 a 24 de maio próximo,
em Natal-RN, está suspenso   por

causa da pandemia do
CORONAVÍRUS. Em breve
divulgaremos a nova data.

juventudes
Diante da perseguição ideológica ao

pensamento do educador Paulo Freire
com repercussão mundial,  o Conselho

de Educação Popular da América Latina
e do Caribe (CEAAL), em aliança com
diversos movimentos e organizações

lançou em agosto passado, a
Campanha Latino-Americana e

Caribenha em Defesa do Legado de
Paulo Freire. A Equip integra o  CEAAL

e está  na coordenação regional da
Campanha estimulando eventos sobre

o pensamento de Paulo Freire em
todos os estados .

PAULO FREIRE
 Atendendo às

recomendações das
autoridades sanitárias, a

Equip está com a sede em
Recife fechada e seus

funcionários trabalhando em
casa, em sistema Home
Office. Tal inciativa foi

tomada pela Direção visando
proteger os funcionários e

seus familiares. Aproveitamos
para reforçar que o

isolamento e a higiene
pessoal tem sido a melhor
estratégia contra o vírus. 

 

FICA EM  CASA

SE A EDUCAÇÃO SOZINHA NÃO TRANSFORMA A SOCIEDADE, SEM ELA
TAMPOUCO A SOCIEDADE MUDA. PAULO FREIREL
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pandemia covid19:

 Como uma escola de EDUCAÇÃO POPULAR, a Equip não poderia deixar de
expressar seu pensamento sobre esta conjuntura tão desafiadora para a vida da

humanidade, sobretudo para os povos empobrecidos, já tão violentados e

marginalizados. Somado a isso, o Brasil tem um governo que não mede esforços

para atender às demandas e exigências do mercado, massacrando o povo pobre e

excluído. 

Epidemias e pandemias fazem parte da história. A pandemia do Coronavírus é

mais uma. Esse vírus tem causado um rastro de destruição sem precedentes no

mundo, desde a Segunda Guerra Mundial. Mas é importante, também,tirar lições

dessa e de loutras pandemia que, com certeza, virão. 

O COVID-19 não é um “vírus da velhice” e nem tão pouco um “vírus da pobreza”,

pois atinge todas as camadas sociais, gerações, credos religiosos, raças e étnias. É

um vírus dos grandes centros econômicos, do epicentro do capital e da riqueza,

com efeitos devastadores sobre “o deus mercado”. 

O isolamento social tem seu lado positivo. Ele nos faz reencontrarmos como

humanos e toda nossa carga de fragilidades que aos poucos fomos perdendo

com:o espirito familiar;a solidariedade; o pensar coletivo; a conexão com a

espiritualidade; o cuidado com os bens coletivos, a natureza e o cuidado com o ar

que respiramos. Tudo isso, aos poucos, foram sendo esquecidos por esta

sociedade do “ter mais importante que o ser”. Repensar nosso estilo de vida e de

cuidar uns dos outros é a grande lição no qual o “deus mercado” não dará conta. 

E para todos os defensores dos direitos humanos, acreditamos que a reeducação,

trazendo de volta todos os valores humanitários

perdidos, fortalecerá a luta por um “outro mundo possível”. Ah,ainda podemos

salvar a humanidade. * Raimundo Cajá - Educador da Equip

A CRISE HUMANITARIA E A EDUCAÇÃO POPULAR*

 

 

    EQUIP INTEGRA 

   COMITE DE GÊNERO

DO CCFD

Nos dias 14 e 15 de março, em

Caruaru, o educador da Equip

Raimundo Cajá esteve

assessorando a Assembleia

Estadual do FOJUPE,, que

contou também com a presença

do jornalista francês a serviço do

CCFD-Terre Solidaire, Jean

Claude Gérez. A convite da

Equip, o jornalista fez uma

reportagem para o site sobre o

protagonismo juvenil e a atual

situação dos

jovens de periferias no Brasil.

Confira a reportagem no link

abaixo. O site

dispõe de edição em português.

https://ccfd-

terresolidaire.org/actualites/covi

d-19/coronavirus-au-bresil-6576

 

O Comitê Católico Contra a
Fome e o Desenvolvimento-
Terre Solidaire-CCFD, uma
cooperação francesa com sede
em Paris, convidou a Equip
para integrar o comitê 
intercontinental preparatório
para o seu encontro mundial
sobre Gênero, que acontecerá
de 20 a 24 de setembro
próximo, na Guatemala. A
coordenadora executiva da
Equip, Joana Santos,
acompanha o Comitê.
 

 

 equip e fojupe na  
midia francesa 
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