
Navegue nas páginas sobre os participantes para conhecer quem
compõe nosso movimento. Na seção biblioteca, você encontra
informações e documentos importantes para entender os princípios da
Economia Solidária.

Se você se identificou, venha nos visitar no Centro Público de Referência
em Economia Solidária Paul Singer

Endereço: Av. Ernani do Amaral Peixoto, 901 - Centro - Niterói - RJ

Estamos abertos de segunda à sexta feira, das 10h às 16h. O cadastro

ocorre de segunda à quinta, das 10h às 16h.

Nosso telefone: (21) 2717-8350

O que é Economia Solidária:

De acordo com o Art. 6º da LEI Nº 3473 de 20 de janeiro de 2020 que
dispõe sobre a Política Municipal de Economia Popular Solidária em
Niterói. "A Economia Solidária constitui-se de iniciativas coletivas
organizadas sob a forma de empreendimentos para a produção de bens e
cultura, prestação de serviços, consumo, comercialização, realização de
operações de crédito e outras atividades econômicas, baseando-se na
autogestão democrática, na cooperação, na solidariedade e garantindo a
partilha equitativa das riquezas produzidas".



Quem pode participar:

Maiores de 18 anos, que queiram conhecer e praticar os princípios da
Economia Solidária. Pessoas que residam ou trabalhem em Niterói em
atividades como: Artesanato, Gastronomia, Coleta seletiva, Prestação de
serviços, Bebidas artesanais, Costura criativa, Orgânicos, Agroecologia,
Pesca artesanal, Empresa Social, Produção Cultural, entre outros.

Se você deseja ser membro do FES-Nit e assim cooperar, colaborar e
participar das atividades realizada pelos membros - como feiras e cursos
-, você deve:

1. Comparecer ao Centro Público de Referência em Economia Solidária
Paul Singer de segunda a quinta, das 10 às 16 horas, levando a
documentação exigida: RG, CPF, Comprovante de residência, fotos dos
produtos (se houver) e CNPJ (se houver). Para o cadastro é preciso ter
um e-mail válido, que você acesse regularmente. Se precisar, poderemos
ajudar na criação do e-mail.

2. O cadastro será realizado junto à Secretaria Municipal de Assistência
Social e Economia Solidária (SMASES) neste mesmo local.

3. Após o cadastro, você terá acesso ao grupo de whatsapp do Fórum
de Economia Solidária e receberá avisos e orientações sobre a atuação
no movimento.



Para expor seus produtos nos espaços coletivos de comercialização de
feiras e loja de economia solidária, você precisa estar atuando como
membro do Fórum. Para isso é necessário estar cadastrado e passar pela
etapa formativa, que consiste em um curso introdutório sobre Economia
Solidária. Além disso, é necessário ter participado de, pelo menos, três
plenárias mensais. A plenária é uma reunião ordinária que acontece toda
primeira segunda-feira do mês, das 14 às 17 horas, na qual se discutem
temas de interesse dos membros, e um importante espaço para exercer a
autogestão democrática do movimento. Venha construir conosco!


