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Nosso planetaNosso planetaNosso planeta   temtemtem   a capacidade a capacidade a capacidade 
de suportede suportede suporte   alimentar paraalimentar paraalimentar para   dez dez dez 

vezesvezesvezes   sua populaçãosua populaçãosua população   atual. atual. atual.    

"Aldea Rural", é uma proposta inte-
gral com base na capacidade de auto-

construção sociais, gestado em  

 Escolas doEscolas doEscolas do   sulsulsul      

 

"Apenas o social coeso civil 
é capaz de se livrar da 

Fome"  

Vila rural 
desenvolvimento desenvolvimento desenvolvimento    

humano sustentávelhumano sustentávelhumano sustentável   

Programa de treinamento para 
viver em uma agricultura sustentável 

e comunidades urbanas.  

"O planeta é coberto de um total de 75% de água, .... dos 
25% restantes da superfície terrestre da Terra" 

,. . . um 40% são terras. Se nós compartilhamos essas te-
rras entre todos os seres humanos, cada pessoa 

no que teria 7000m2. 
O proyect "Aldea Rural" em uma superfície de 700m2, por 

cidadão, desenvolvetodas as áreas para o desenvolvimen-
to familiar e social, utilizando energias alternativas. - 

Escolas do
Escolas do
Escolas do   sulsulsul      

"Aldea Rural", é um proyect com a 
capacidade de erradicar a pobreza de 
1.000milhões de pessoas, e custaria 

apenas uma quinta parte do 
resgate dos bancosdos Estados 

Unidos, ou um terço do resgate dos 
bancos na Grã-Bretanha.  

Estamos convidando 1000 pessoas, sem discri-
minação de gênero, raça, idadeou nacionalida-

de, como pioneiros de uma "Aldeia Rural". 
Este proyect sustentável com base na ener-
gia solar, vai provar que nosso planetatem o 

apoio social para 10 vezes sua população atual. 
 

Da mesma forma que chamamos as pessoas in-
teressadas em apoiar a inscrever como voluntá-

rios, para colaborar nas instâncias anterio-

 

Cúpula das pessoas do MUNDO  

"Aprendizagem em ação "  

A pergunta que nós nos 
perguntamos foi:  

¿Como a partir do OSC é 
que vamos eliminar a fome, 
dentro da economia de mer-

cado?  

"   



Classes para os candidatos para 
integrar uma aldeia rural.  

aquaponic  
área social e recreativa   

zonaszonas  CoexistênciaCoexistência  
para os idosos para os idosos   

Oficina de Ciências Sociais 

ARTES E OFÍCIOS    

área apresenta 
área apresenta 
área apresenta    

Vento alimentado.  

MeditaçãoMeditaçãoMeditação   eee   zonazonazona   dedede   
encontro com a natureza .encontro com a natureza .encontro com a natureza .   

Área recreativa para crianças  

BiodisgestersBiodisgesters  

sustentável 

caixas  

ProduçãoProduçãoProdução   paraparapara   subsistência subsistência subsistência    

produtos artesanais 

produtos artesanais   

VilaVila  rural rural   

 

uruguaysocial@gmail.com 

 

Piloto proyect para o desenvolvimento humano  

sustainable of 1000 people in 70 hectares 

www.amanecerenelcampo.net 

Estamos esperando por você ! 

www.amanecerenelcampo.net 

Área recreativa para crianças  


