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ESTATUTO DO NODO LOCAL SÃO PAULO - FAIRCOOP

BEM-VINDOS! | USE FAIRCOIN | ASSEMBLÉIAS | Projetos | MEMBROS | VEJA TAMBÉM
ESTATUTO DO NODO LOCAL SÃO PAULO - FAIRCOOP
Assembléia de fundação em 22/6/2018: Anunciando o grupo candidato para o primeiro nodo local da
Faircoop em São Paulo/SP (presença de Marcos Dias, Pedro Parrachia e WAGNER TAMANAHA)
Estatuto ﬁnalizado na assembléia de 18/9/2018
PRIORIDADES
Contextualizar e localizar o conteúdo relativo à Faircoop e seu ecossistema ao público
brasileiro, especiﬁcamente da cidade de São Paulo.
Divulgar a Faircoop e seu ecossistema na cidade de São Paulo
Mapear, identiﬁcar, iniciar, estimular e manter uma rede de pessoas e estabelecimentos para a
economia circular tendo a Faircoin como instrumento.
Deﬁnir ao menos um endereco sede para o nodo local Faircoop em Sao Paulo
O Nodo Local São Paulo da Faicoop priorizará neste início a contextualizacao e a localizacao de
conteúdo relativo à Faircoop e seu ecossistema ao público brasileiro, especiﬁcamente da cidade de
São Paulo; a divulgacao da Faircoop e seu ecossistema na cidade de São Paulo; o mapeamento,
identiﬁcacao, iniciacao, estímulo e manutencao de uma rede de pessoas e estabelecimentos para a
economia circular, tendo a Faircoin como instrumento; a deﬁnicao de ao menos um endereco sede
para o nodo local Faircoop em Sao Paulo.
OBJETIVOS
Estabelecer e apoiar uma rede de participantes ativos do ecossistema da Faircoop em São
Paulo
Promover a economia circular usando a Faircoin como principal instrumento
Buscar a sustentabilidade do nodo local
Facilitar o acesso e uso das ferramentas do ecossistema da Faircoop, principalmente mantendo
atualizado o UseFaircoin e atrair novos cadastros para o Fairmarket
O Nodo Local São Paulo da Faicoop tem como objetivo estabelecer e apoiar uma rede de participantes
ativos do ecossistema da Faircoop em São Paulo; promover a economia circular usando a Faircoin
como principal instrumento; buscar a sustentabilidade do nodo local; facilitar acesso e uso das
ferramentas do ecossistema da Faircoop, principalmente mantendo atualizado o UseFaircoin e atrair
novos cadastros para o Fairmarket
ESTRATÉGIAS
Traduzir o conteúdo relativo à Faircoop para o português, sempre que possível contextualizando
para São Paulo
Se manter atualizado com as atividades globais, decisões das assembléias, campanhas, etc.
Organizar e oferecer oﬁcinas mais amplas sobre criptomoedas, blockchain e sustentabilidade
Organizar e oferecer oﬁcinas especíﬁcas sobre a Faircoop
Organizar e realizar visitas a coletivos e iniciativas que possam se interessar em participar do
ecossistema
Criar e produzir materiais gráﬁcos tipo banners, imagens, adesivos e folhetos.
Manter um forte vínculo aos nodos brasileiros, como o pioneiro de Ubatuba, desenvolvendo
atividades conjuntas.
Criar, desenvolver e projetos e iniciativas que impulsione e apoie os participantes da economia
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circular
Iniciafr implementacao de LdT (Local de Troca/Point of Exchange), estimulando investidores e
garantindo recebimento de comissoes
O conjunto de estratégias do Nodo Local São Paulo da Faircoop inclui traduzir o conteúdo relativo à
Faircoop para o português, sempre que possível contextualizando para São Paulo; manter-se
atualizado com as atividades globais, decisões das assembléias, campanhas, etc; organizar e oferecer
oﬁcinas mais amplas sobre criptomoedas, blockchain e sustentabilidade; organizar e oferecer oﬁcinas
especíﬁcas sobre a Faircoop; organizar e realizar visitas a coletivos e iniciativas que possam se
interessar em participar do ecossistema; criar e produzir materiais gráﬁcos tipo banners, imagens,
adesivos e folhetos; manter um forte vínculo aos nodos brasileiros, como o pioneiro de Ubatuba,
desenvolvendo atividades conjuntas; criar, desenvolver e projetos e iniciativas que impulsione e apoie
os participantes da economia circular; iniciar a implementacao de um LdT (Local de Troca/Point of
Exchange), estimulando investidores e garantindo recebimento de comissões.
Voltar para a página de boas-vindas
PARTICIPE
Email: saopaulo@fair.coop
Telegram: https://t.me/joinchat/HltLZUTYmb3fcQh8tUizLQ
Fairchat: https://fairchat.net/group/nodolocal-saopaulo (cadastre-se e peça para ser incluído)
Doe Faircoins para nosso nodo local: fSL11wRASWRUUMNFmcKRMe5pUJLH3kCqJu

Divulgue, compartilhe e siga nas redes sociais: #NodoLocalFaircoopSP | http://saopaulo.fair.coop
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