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Fórum social oferece mais de 50
atividades no fim de semana

6 de novembro de 2019 · 16h 07 

O ll Fórum Social da Baixada Santista será realizado neste fim de semana (dias 8, 9 e 10), com uma
programação repleta de debates, apresentações, palestras, rodas de conversa e mais de 50
atividades propostas por entidades e movimentos sociais, que ocorrerão simultaneamente em
diversos pontos da Cidade (confira aqui (https://www.forumsocialbs.org/) ).

Com o tema Defesa e Fortalecimento da Participação Popular, a segunda edição do evento visa
fortalecer a sociedade civil para que todos possam exercer o controle social junto à gestão pública da
região, num trabalho integrado.

Temas como economia, protagonismo juvenil, movimentos sociais, educação, meio ambiente,
questões raciais e de gênero, violência contra a mulher, redes sociais e muitos outros serão
debatidos por convidados e participantes.

O evento é organizado e coordenado pelo Fórum da Cidadania de Santos em parceria com outras
instituições e grupos da Baixada Santista como a Universidade do Estado de São Paulo (Unifesp),
Rádio Brasil Atual (RBA) FM 93,3, Settaport, Sindipetro e Sesc Santos, além de diversas entidades e
movimentos sociais.

CONTRIBUIÇÃO 

A organização conta com a contribuição e o engajamento dos cidadãos para viabilizar o evento.
Doações de qualquer valor podem ser feitas por meio do Banco Santander (033), Agência 2151,
Conta Corrente 13. 001153.5, em nome da Concidadania CNPJ 07.497.673/0001-48. O contribuinte
deve encaminhar o comprovante pelo e-mail ou telefone (13) 3221 2034 e informar seu nome. As
contribuições também podem ser feitas pessoalmente, na Estação da Cidadania de Santos (Avenida
Ana Costa, 340, Campo Grande), de segunda a sexta-feira, das 15h30 às 20h30. Neste caso, a
doação poderá ser feita em dinheiro ou no cartão de débito/crédito.

Cada doador(a) receberá um recibo correspondente à sua doação. Para outras informações, acesse
a página do Facebook (https://www.facebook.com/forumsoci albaixadasantista/) e assista a um vídeo
sobre o II FSBS.
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