
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Atividades Globais da Organização Sathya Sai Internacional 
 

 
Plantando Árvores no Canadá 
No dia  22 de abril de 2017,  cerca de  70 membros do Centro Sathya Sai de Toronto-York e 350 
outros voluntários uniram-se para plantar 800 árvores e arbustos nativos em  Earl Bales Park, York 
do Norte, em homenagem ao  Dia da Terra. Ler mais 

 

Iniciativa Interfé por Adultos Jovens em Nova Zelândia 
Mais de 60 adultos jovens do Grupo Amistoso Interfé (GIF), que representa as fés religiosas, 
líderes e a OSSI de Nova Zelândia, deram-se as mãos para limpar o Parque Ngati Otara Park, em 
Auckland do Sul, no dia 25 de março de 2017.  Isto representou uma primeira iniciativa interfé 
coordenada por líderes jovens. Ler mais 

 



Conferência Nacional Sai na Austrália 2017
Entre os dias 14 e 17 de abril de 2017, a OSSI da Austrália realizou a sua Conferência Nacion
Melbourne.  O tema da conferência: "Andar em Seus passos", ecoou através de um programa 
ricamente diverso. Ler mais 

Acampamento de Saúde pela OSSI do Reino Unido no Nepal
A OSSI do Reino Unido, em cooperação com a OSSI do Nepal, conduziu acampamentos sanitários 
no Nepal entre os dias  14 e 20 de março de 2017 em quatro áreas gravemente afetadas pelos 
terremotos de 2015.  O Ministro da Saúde da União do Nepal inaugurou o acampamento médico 
em Katmandú. Ler mais 
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