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FORTALECIMENTO DA
ECONOMIA SOLIDÁRIA

O que é a Rede FORTES?
A Rede de Fortalecimento da Economia Solidaria é
uma iniciativa do IDARIS - Instituto de
Desenvolvimento Ambiental Raimundo Irineu Serra,
com apoio do Programa AmaGaia, que busca apoiar o
sonho original da comunidade através do incentivo ao
consumo e produção na região e assim valorizar uma
economia próspera e solidária para todos e todas.

O que é Economia Solidária?
Economia significa “organizar e cuidar da casa, ou
Comunidade”. A economia solidária é aquela que cuida
dando mais importância para as pessoas do que para o
dinheiro. Busca ser justa, ética e apoia uns aos outros.

Como vamos fazer isso?
O primeiro passo foi criar uma moeda social e local.
Isto está sendo feito devagarzinho, com pequenos
passos em períodos curtos, sempre avaliando e dando
espaço para todos e todas que queiram participar, se
filiar a Rede FORTES e dar suas opiniões e contribuições.

Primeiro teste da moeda Verde

O que é Moeda Social?
É uma moeda criada na comunidade, aumentando a
independência em relação aos balanços do mundo lá
fora, pois ela só tem valor na região.
Ela tem um propósito de ajudar as pessoas, trazendo o
poder e riqueza de volta pra comunidade. O nome da
nossa moeda é VERDES!

Por que comprar produtos da região?
Quando compramos da região, o dinheiro fica na
comunidade e não vai embora. Assim, a comunidade
fica mais forte, além de apoiar a produção local. Neste
caso, você sabe pra quem está indo o seu dinheiro,
aumentando a chance dele também voltar pra você!

O que eu ganho com isso?
- Se você está comprando na rede com Verdes:
Produtos e serviços com promoções;
- Se você está oferecendo produtos e serviços aceitando Verdes: Pode aumentar as suas vendas, além de ter
uma divulgação especial no Classificados FORTES, que
será divulgado para os visitantes, na rádio e na comunidade;
- Quem é FORTES apoia a economia local, gerando
riqueza e prosperidade de forma sustentável para o
bem comum.

Como eu troco meus verdes?
Observe o Catalogo de Produtos e Serviços da Rede
FORTES! Já são dezenas de possibilidades de trocas. Só
não é possível trocar Verdes por reais, pois o ideal é que
a moeda circule o máximo possível dentro da comunidade.

Como posso participar?
Você pode participar da iniciativa
piloto assinando o termo de
participação e:
1) Trocando parte de seus reais por
verdes e/ou
2) Oferecendo produtos e serviços
com pagamentos em Verdes.

O que acontece com os reais quando troco por
Verdes?
Eles são guardados como segurança. Caso a Rede
acabe, todos os Verdes serão trocados de novo por
Reais.

A Rede FORTES é um banco?
Não! É um grupo aberto a toda gente que se preocupa
e pensa como desenvolver a economia comunitária de
forma sustentável e solidária, aberto a quem queira
participar.

O que isso tem a ver com o sonho da
comunidade?
Isto pode ser um dos passos na direção de retorno à
proposta do Padrinho: Ter uma comunidade autossustentável e independente do dinheiro do mundo lá fora.
A moeda social nada mais é que uma forma de ajudar
as trocas, para assim manter e valorizar a nossa riqueza
e a nossa união.

O que você acha de tudo isso?

Vamos juntos construir a
comunidade que sonhamos!

‘‘Novo mundo, novo povo, nova era’’
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