O que é a Exposol Recife 2012
A Exposol Recife 2012 - Exposição de Solidariedade, Sustentabilidade e Cidadania
é uma amostra de ações voltadas para a inclusão social e o desenvolvimento local
sustentável, bem como de empreendimentos de economia solidária.
Confira a programação dos dias 30, 31/5 e 01/06.
Quarta-feira (30/05), 19 h - Auditório G1
• Sessão de Abertura e Palestra com Michel Zaidan (UFPE), Zé Cardoso
(Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis - MNCR) e Silvia
Camuça (Fórum de Mulheres de Pernambuco e SOS Corpo)
• Apresentação Artística com a Orquestra Experimental de Frevo da UFPE
Quinta-feira (31/05), tarde e noite (das 14 às 22h00) - Salas de aula bloco B e
Hall do bloco G
• Atividades de Formação (oficinas, exposição fotográfica, vídeos, apresentação de
pesquisas e experiências)
• Empreendimentos de Economia Solidária (espaço de comercialização de produtos
e serviços)
• Exposição de Projetos Sociais (instituições e grupos da sociedade civil que
realizam ações em prol da cidadania e sustentabilidade)
Sexta-feira (01/06), manhã e tarde (9h00 às 18h00) - Salas de aula bloco B e Hall
do bloco G
• Atividades de Formação (oficinas, exposição fotográfica, exibição de vídeo,
apresentação de pesquisa, relato de experiência)
• Exposição de Empreendimentos de Economia Solidária (espaço de
comercialização de produtos e serviços)
• Exposição de Projetos Sociais (instituições e grupos da sociedade civil que
realizam ações em prol da cidadania e sustentabilidade)
Sexta-feira (01/06), noite (19h00) - Auditório G1
• Sessão de Encerramento e Debate com André Euclides Mance (Portal Solidarius) e
Rosilene Wansetto (Articulação Continental do Grito dos Excluídos e Rede Jubileu
Sul)
• Apresentação Artística com Grupo Musical do Cervac - Centro de Reabilitação e
Valorização da Criança
Realização:

e Grito dos/as Excluídos/as Recife
Apoio:
UFPE; Prefeitura do Recife; SINDSEP-PE; Rede de Educação Cidadã; MTC;
Projeto Ramá; Inndeia Mídias

