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Março de 2001 

Contexto   

Criar e fazer acontecer uma forma diferente de relacionamento entre 

produtores e consumidores tem sido o objetivo principal do Trocas 

Verdes desde sua fundação, em 2007. Sempre ancorados nos 

princípios da economia solidária, da autogestão, da agroecologia e 

da soberania alimentar, nosso caminho tem sido de constante 

crescimento e aprimoramento da forma de decidir e organizar. 

Ao longo destes quase quatro anos, a compra coletiva semanal 

cresceu e se tornou mais complexa, e a organização do grupo 

acompanhou este processo. Ainda em no primeiro ano, foi 

desenvolvido o site que organiza nossos pedidos. Em 2009, 

passamos a funcionar no Céu Aberto, com um grande salto de 

visibilidade para o grupo. O ano de 2010 foi o momento de o 

número de pessoas envolvidas com a gestão do grupo crescer, 

consolidando nossas comissões de trabalho. 

Agora, em 2011, o aprimoramento do grupo continua, com a 

implantação de uma verdadeira reforma nas formas de operação, 

trabalho e participação no grupo. Este é o resultado de um processo 

de maturação iniciado ainda no primeiro semestre do ano passado e 

que contou com a participação de mais de 20 membros do grupo. 

Será fundamental a atenção e contribuição de todos nós para que as 

mudanças cumpram o objetivo de a um só tempo ampliar e 

aprofundar nossa presença coletiva autônoma, justa, saudável e 

solidária no mundo. 

No ano que se inicia, o Trocas Verdes está passando por um momento muito especial no processo de amadurecimento do grupo.  

Mudanças concomitantes nos nossos horários, no modo de organização do nosso espaço e nas formas de contribuição ao grupo estão 

em curso. Estamos dando passos no caminho para um Trocas mais organizado e ainda mais fortalecido em seus princípios e objetivos. 

A leitura atenta deste folheto ajudará a entender o que está mudando e permitirá a todos os participantes e amigos do Trocas contribuir 

para fazer deste mais um momento de grande  aprendizado e construção coletiva de um mundo mais solidário, autônomo e saudável.   

Uma grande novidade 

A maior das mudanças que o grupo está vivendo neste início 

de ano é passar a contar com trabalho remunerado para a 

coordenação das atividades de terça-feira, conforme anun-

ciado em nossa lista de emails. A partir de 15 de março, 

haverá um revezamento de duas pessoas aptas a abrir e 

fechar o espaço, efetuar pagamentos e recebimentos, e ain-

da coordenar as atividades dos voluntários dos dois turnos, 

garantindo o bom fluxo das informações e a correta execu-

ção das atividades ao longo do dia. Uma nova seleção de 

pessoas para cumprir essa função está prevista para o mês 

de junho. 

O mesmo espaço, 

melhor 
Em 2011, continuamos nossa 

parceria com o Céu Aberto, 

passando agora a funcionar no 

Salão Principal do espaço. Está 

mudança nos permitirá conduzir as 

atividades das terças-feiras com 

mais conforto para todos. 

Novos Horários! 
 

A partir do dia 15 de março, os 

horários da entrega da compra 

coletiva semanal de toda terça-

feira serão: 

Das 14h30 às 16h30 - 

 Entrega dos pedidos pelos 

produtores. 

Das 17h às 18h50 -  

Retirada dos pedidos pelos 

consumidores. 

Novos horários de voluntários! 

Com a mudança do horário, 

mudam também os horários do 

trabalho voluntário: 

1° Turno - de 15h00 a 17h00 

2° Turno - de 17h00 a 19h00 

A contribuição de todos 
A decisão de contar com trabalho remunerado e a mudança para um novo espaço dentro do Céu Aberto 

significam um aumento nos custos fixos do grupo. Somando-se a isso a necessidade de constituir um 

fundo de reserva para maior segurança do grupo, fica clara nossa necessidade de aumento da receita.  

Ao longo de mais seis meses, foram analisadas e discutidas pelo grupo algumas formas possíveis de 

realizar isto, chegando à seguinte decisão: 

1. A taxa de manutenção do grupo acrescida a cada pedido subirá de 10% para 15%; 

2. Será implantada uma política de descontos, sendo beneficiadas com uma redução de 15% para 10% na 

taxa de manutenção pessoas nas seguintes condições: 

Voluntários 

Desconto válido no dia em que a pessoa estiver trabalhando.  

Coordenadores 

Desconto válido em todo o período de ocupação do cargo, inclusive nos dias em que a pessoa não estiver 

trabalhando. 

 Membros das comissões 

Desconto válido enquanto a pessoa estiver ativa na comissão. A avaliação disto se dará nas reuniões 

gerais mensais do grupo. 

  

 

Esta mudança entrará em vigor tão logo mudanças necessárias no site estejam prontas 

e será anunciada na lista informes-trocas verdes com uma semana de antecedência. 

Avaliação e reuniões gerais 
Todas essas novidades passarão por avaliação em maio, na reunião geral do grupo. Nossas reuniões 

gerais, abertas a todos, continuam a ocorrer na primeira segunda-feira de cada mês das 19h às 21h. O 

local da reunião e eventuais mudanças de data e horário são comunicadas através da lista de emails. 

Foto: Primeira Reunião de Planejamento do Trocas Verdes em 2010. Espaço Céu Aberto. 


