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SEJA VOLUNTÁRIO 2014
Brechó Eco Solidário,

Realizado desde 2006 em Salvador
Importante evento de conscientização sobre
os efeitos do consumo para as mudanças
climáticas atuais
Incentiva os participantes a pensarem em
outras formas de consumir, mais saudáveis,
com menos desperdício e

Sexta 24 e sábado 25/10
no Parque da Cidade

priorizando produtos das cooperativas de
economia solidária.

Cada ano, o evento acontece

Também é um grande mercado de trocas de

graças à ajuda e dedicação de uns

bens usados através da moeda social "grão".

200 voluntários,
Faça o percurso da Formação
e seja um deles
Inscrições abertas:
Interessados cadastrar-se no link
https://docs.google.com/forms/d/1_tbBNOWVKi7W
Un1Plex0M3GCGXKYUdMG22uFD5-6t0/viewform?usp=send_form

Informações:
brechoecosolidario2014@gmail.com

FORMAÇÃO
PARA O CONSUMO CONSCIENTE E
A SUSTENTABILIDADE ECOLÓGICA – 60h
(agosto a outubro 2014, sempre aos sábados, das 8:30h às 12:30h)
A experiência de ser voluntário/a do Brechó é inesquecível, não só
pelos conhecimentos que se adquire e pelas amizades que se
tecem, mas pela alegria de ser portador/a de soluções para este
mundo tão necessitado. Ao fazer parte do Brechó você participa
também da rede internacional “Dialogues en humanité”, que atua
por um mundo sustentável, justo e solidário.
O percurso prevê uma programação teórica e prática e em todas as
atividades cultivamos os princípios e propósitos do brechó:
consumo consciente dos alimentos, da nossa força vital e do tempo;
gestão sustentável dos materiais utilizados e dos resíduos gerados,
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Cronograma da formação presencial,
aos sábados, das 8:30h às 12:30h
A programação de encontros presenciais (abaixo) perfaz 44 horas,
16 horas serão contabilizadas nos dias do evento, dias 24 e 25 de outubro.
O percurso deverá ser percorrido pelos voluntários do Brechó

1º. Encontro:

O que é o Brechó Eco-Solidário? Confirmação inscrição

16 de agosto

2º. Encontro:

Como vencer o desafio ambiental atual
com a contribuição de cada um/a?

23 de agosto

3º. Encontro:

Primeiro encontro de produção: troca de saberes,
separação de bens e decoração ecológica do evento

30 de agosto

4º Encontro:

Economia Solidária, moedas sociais
e financiamento colaborativo

06 setembro

5º. Encontro:

A rede internacional Diálogos em humanidade,
plataforma por uma governança cidadã

13 setembro

6º. Encontro:

Segundo encontro de produção: troca de saberes,
separação de bens e decoração ecológica do evento

20 setembro

7º. Encontro:

Consumo Consciente e Sustentabilidade Ecológica

27 setembro

8º. Encontro:

Filmes e debate: “Tarja branca” e “Quem se importa?”

04 de outubro

9º. Encontro:

Terceiro encontro de produção: troca de saberes,
separação de bens e decoração ecológica do evento

11 de outubro

10º. Encontro:

ECOART -Semeando Sonhos Um dia na Fundação Terra Mirim

18 de outubro

O certificado só será fornecido a quem tiver tido pelo menos 75% de presença

