UM OUTRO MUNDO É POSSÍVEL – Economia Solidária
Constantemente ouvimos falar ou somos questionados e até desafiados a fazermos
experiências/vivências de “reaproveitamento de materiais, reciclagem, solidariedade, respeito
à natureza”, enfim, termos novas atitudes.
Tais ações, muitas vezes, nos parecem difíceis, por que somos educados e vivemos numa
sociedade capitalista, onde o poder de compra fala mais alto. Pois bem: a AIPAN –
Associação Ijuiense de Proteção ao Ambiente Natural – em parceria com a ITECSOL –
Incubadora de Economia Solidária, Desenvolvimento e Tecnologia Social da Unijuí – esta
oportunizando a todos e a todas que desejarem, CONHECER, VER BEM DE PERTO outras
relações.
Muitas pessoas, e empreendimentos estão trabalhando de forma autogestionária. Vivenciando,
trabalhando, comprando, vendendo, trocando e respeitando o ambiente valorizando os saberes
do ser humano, cultivando valores de cooperação, harmonia... Nos mostrando que UM
OUTRO MUNDO É POSSIVEL, na 1ª Feira Mundial de Economia Solidária, que acontecerá
em Santa Maria, que também oportuniza: seminários, oficinas, assembleias e atividades
culturais.
As atividades fazem parte das comemorações dos 10 anos do Fórum Social Mundial (FSM),
que será realizado em 2010 de forma descentralizada em Porto Alegre e região Metropolitana
do Estado.
Compartilhe esta oportunidade, faça sua inscrição e visite a Feira no dia 24 de janeiro de 2010
em Santa Maria, participando do programa “É o fim da picada”, promovido pela AIPAN. Este
programa promove a integração, o lazer, o conhecimento, a sensibilização socioambiental e o
exercício físico.
Aproveitando o início de ano, as férias, momentos propícios para reflexão e busca de novos
valores, venha conosco alimentar: o pensamento, o conhecimento, as relações e o corpo com
produtos ecologicamente corretos. Juntese ao grupo.
Nossa saída será às 7 horas e o retorno no final da tarde, maiores detalhes contate com fone:
3331 14 83 (pela manhã), ou vá pessoalmente conhecer nossa sede que fica na rua Álvaro
Chaves, 326, Centro (próximo a Escola Ruizinho), junto a AAAI – Associação dos Amigos
dos Animais de Ijuí.
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