Com o Seminário Regional
“Nordeste, 60 anos depois:
mudanças e permanências”,
realizado de 27 a 29 de maio
deste ano, em Natal, a
Arquidiocese natalense, o Observatório Social do Nordeste e
seus parceiros deram início ao
ciclo de comemorações evocativas do primeiro Encontro dos
Bispos do Nordeste que, 60
anos atrás, deflagrou o movimento desenvolvimentista

regional do qual resultou a criação da Sudene, a 15 de
dezembro de 1959.
De olho no futuro,
o evento teve como ápice
a proclamação da
“CARTA DE NATAL”, com
reflexões e propostas que
alçam uma nova bandeira
nordestina de desenvolvimento
e paz, com justiça social.
Vale a pena ler e avaliar
o documento.

CARTA DE NATAL

A

o dar início às comemorações dos 60 anos do
primeiro Encontro dos Bispos do Nordeste, realizado em Campina Grande em 1956, nós, participantes do “Seminário Regional Nordeste 60 anos
depois: Mudanças e Permanências”, realizado em Natal, de 27 a 29 de maio corrente, saudamos os queridos irmãos nordestinos desejando-lhes paz, prosperidade e esperanças
Novamente a Igreja nos convocou por meio da Arquidiocese de Natal e do Observatório Social do Nordeste, para refletir sobre a responsabilidade para com o
presente e o futuro de nossa região. Se muitas realidades melhoraram, não faltam as que permanecem
indignas do viver humano, fruto das desigualdades
sociais, afetando, sobretudo, os mais pobres.

É hora de alçar a bandeira do desenvolvimento e da
paz. Inspirados pelas palavras do Senhor Jesus “dailhes vós mesmos de comer” (Mt. 14.16), decidimos iniciar um ano de comemorações do Encontro dos Bispos com o objetivo de convocar toda a sociedade nordestina e brasileira para uma retomada do processo
de desenvolvimento impulsionado há sessenta anos
passados.
Que o Povo de Deus se sinta desafiado a ser “Sal da
terra e Luz do mundo”. Como, nos ordena o Evangelho
e nos desafia o Papa Francisco. Assim esperam os irmãos necessitados.
Durante este ano de comemorações, que ora se inicia,
propomos uma agenda de eventos para a construção
de um plano de trabalho e de ações até 2016:

1 – AGENDA ACADÊMICA
Objetivo: Produzir conhecimento por meio da pesqui-

sa, da reflexão e do debate que fundamente o desenvolvimento da região, tendo como inspiração os ideais
propostos no Encontro dos Bispos de Campina Grande.
Serão eventos (seminários, colóquios, prêmios, teses,
artigos etc.) de iniciativa das próprias Academias,
dentre as quais elencamos, com júbilo, as que já se
comprometeram:
* Universidade Católica de Pernambuco – UNICAP
* Universidade Católica do Rio de Janeiro – PUC
* Universidade Federal do Rio G. do Norte – UFRN
* Universidade Federal da Paraíba – UFPB
* Universidade Federal de Campina Grande - UFCG
* Universidade Estadual de Campina Grande – UEPB
* Centro Internacional Celso Furtado – Rio de Janeiro
* Fundação Joaquim Nabuco – Recife

* Faculdade de Filosofia de Caruaru – FAFICA
* Faculdade Católica Dom Heitor Sales – FAHS
* Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas - FACISA
As demais instituições acadêmicas, da região e do
Brasil, que desejarem promover eventos semelhantes
serão muito bem acolhidas e elencadas tão logo se
associem.

2 – AGENDA DOS MOVIMENTOS SOCIAIS
Objetivo: Celebrar com a sociedade as conquistas re-

sultantes do Encontro dos Bispos, de modo a ampliar
e consolidar as mudanças alcançadas. Refletir a crise
hídrica, ambiental e as energias renováveis. As celebrações seguirão a rotina de atividades dos grupos.
Serão convocadas as instituições ligadas à Igreja, tais
como a Cáritas, as Pastorais Sociais, o SEAPAC, o
SAR etc.. O convite se estenderá às demais Entidades
da Sociedade Civil, como ASA, Fase, Via Campesina
etc., para que se associem ao júbilo celebrado e se
apropriem das conquistas alcançadas.

3 – AGENDA CULTURAL
Objetivo: Explicitar os valores e as iniciativas de con-

vivência com a região semiárida do Nordeste de modo
a fortalecer essas iniciativas e revelar sua integração
à multiplicidade cultural brasileira.
Criar uma campanha com todas as peças necessárias
e adequadas ao processo educativo almejado.
Os artistas nordestinos e brasileiros serão mobilizados para que se apropriem dos valores da Campanha
e, a seu modo, se expressem na diversidade em seus
gêneros artísticos próprios.
Para subsidiar os que desejarem se associar às festividades, será produzido um documentário sobre a história dos 60 anos do Encontro, bem como um selo de

incentivo e uma série de programas educativos disponíveis nas redes sociais.

4 – AGENDA INSTITUCIONAL
Objetivo: Identificar nichos de interesse comum nas

instituições públicas de modo a estruturar possíveis
atividades em benefício da população, de execução
conjunta e/ou delegada.

Foram incluídos os Ministérios da Cultura, da Integração Nacional e do Desenvolvimento Social e Combate
à Fome. A Secretaria de Assuntos Estratégicos – SAE.
O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA. O
Fórum de Governadores do Nordeste.

5 – AGENDA ECLESIAL
Objetivo: Mobilizar as diversas instâncias da Igreja pa-

ra participarem das comemorações dos 60 anos do
Encontro e liderarem a construção do novo Nordeste
em suas áreas de atuação.

Serão produzidos subsídios que facilitem a apropriação dos valores e princípios dos documentos de Campina Grande, nas modalidades de cursos, palestras e
dias de estudo, destinados ao clero, seminaristas, religiosas e religiosos. Equipes de multiplicação estarão
à disposição das dioceses para se deslocarem até as
cidades escolhidas.
Que a Virgem da Apresentação, padroeira do Natal,
nos acompanhe e proteja. Que a seu exemplo digamos
SIM à convocação do Papa Francisco: construir uma
Igreja comprometida com a melhoria da vida dos mais
pobres e necessitados.
Natal, 29 de maio de 2015.

Instituições subscritoras
Arquidiocese de Natal
Observatório Social do Nordeste
RN Sustentável
SEAPAC - Serviço de Apoio aos Projetos Alternativos
CENTRAC - Centro Internacional Celso Furtado
FAHS - Faculdade Católica Dom Heitor Sales
SAR - Serviço de Assistência Rural
CNBB - Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
CNBB - Regional Nordeste 2
CEPLAN - Centro Nacional e Planejamento Estratégico
SEBRAE - Serviço Brasileiro de apoio às Micro e Pequenas
Empresas
FIERN - Federação das Indústrias do Estado do RGN
UNICAP - Universidade Católica de Pernambuco
UEPB - Universidade Estadual da Paraíba
EDUEPB - Editora da Universidade Estadual da Paraíba
UFRN - Universidade Federal do Rio Grande do Norte
UERN - Universidade do Estado do Rio Grande do Norte
IF’s - Institutos Federais de Educação
UFCG - Universidade Federal de Campina Grande
Fundação Joaquim Nabuco
IPEA - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada

