Construindo a economia que
queremos no campo
e na cidade
2° Encontro anual da
Rede Economias Coletivas

org.: MCP Núcleo Chico Mendes e Núcleo Petrópolis,
GIC Metrô, Projeto Gaia, Roça!

29/11 e 30/11 2014

Escola Municipal Leonardo Boff, Petrópolis
1) Como os nossos grupos e as nossas iniciativas de
economias coletivas evoluíram desde o ano passado?
2) Quais as nossas dificuldades na construção dos
nossos grupos e das nossas iniciativas?
3) E como superar estas dificuldades?
4) O que podemos viabilizar daqui para frente?
CONVIDAMOS a pessoas e grupos que desenvolvem ou
tenham interesse em desenvolver atividades e trabalho
de ECONOMIAS COLETIVAS para trocar e debater.

Sábado, noite com filme e confraternização, encontro

17h na Rodoviária de Petrópolis
Domingo, encontro anual, chegada 8h30 na Rodoviária
Inscrição até 23/11 via email economiascoletivas@gmail.com
Indicar dia de chegada, número de pessoas e grupo e sobre carona: tem ou precisa de vaga?

www.economiascoletivas.noblogs.org

Programação

“Entendemos

Sábado, 17h Encontro Rodoviária

as
esferas
consumidora,

de Petrópolis (ônibus saindo da
Rodoviária do Rio de Janeiro ás
15h20, empresa única fácil)

18h Preparação e janta coletiva
20h Filme: Experiências de economias
coletivas com debate,
noite cultural

Domingo, 8h30 Encontro

Rodoviária de Petrópolis (ônibus
saindo da Rodoviária do Rio de
Janeiro ás 7h00)
9h ás 10h30 Cada grupo/iniciativa
apresenta suas respostas ás três
primeiras perguntas
10h30 ás 11h Intervalo com
apresentação cultural
11h ás 12h30 Debate sobre as nossas
respostas ás perguntas
12h30 ás 13h30 Almoço
13h30 ás 15h O que podemos
viabilizar daqui para frente através da
Rede Economias Coletivas? Debate
em três grupos: investimento coletivo,
produção coletiva, distribuição
coletiva
15h ás 17h Plenária: rumo a mais um
ano construindo economias coletivas

formas coletivas de
fazer e pensar economia em todas
(produtiva,
investiva)

distributiva,
enquanto

Construindo a economia
que queremos no
campo e na cidade

ferramenta de uma transformação
social profunda. Ela é um meio (não

um fim por si só), através do qual os
nossos movimentos sociais no campo e
na
cidade
podem
organizar
e
fortalecer suas lutas, sem que toda
sua agenda focasse nas questões
econômicas e sem que haja um
desvínculo da questão econômica das
demais questões sociais e culturais que
dão base à nossa luta popular.”

Informações
Para chegar até a rodoviária de Petrópolis,
também tem boas opções de ônibus da
rodoviária no centro de Caxias.
Quem for direto até a Escola Leonardo Boff,
ela fica perto da rodoviária. Endereço:
Bairro Contorno, Rodovia BR 040 Km 81,
Servidão São Geraldo, 310, Petrópolis
Estamos tentando apoio para o custo de
hospedagem e alimentação de todo o
encontro. Caso não conseguir o valor total,
fazemos vaquinha para dividir o valor entre
todxs xs participantes no dia do encontro. O
transporte fica por conta dxs participantes e
seus coletivos.
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