Lille, dia 30 de abril de 2015

Milton Barbosa
Secretário Executivo da Rede de Gestores de
Políticas Públicas de Economia Solidária
Superintendente de Economia Solidária do Estado da Bahia
Senhor Barbosa,

A Rede de Territórios por uma Economia Solidária (RTES) organiza na sexta-feira 3 de julho de 2015 o
4º Encontro Nacional de autoridades locais sobre economia social e solidária. Esse 4º Encontro,
organizado com o apoio de várias redes de governos locais, representam um momento importante
de encontro entre autoridades locais comprometidas com a Economia Social e Solidária.
Nesta ocasião, ficaríamos particularmente felizes de acolher uma delegação de representantes de
autoridades locais brasileiras ativas nestas temáticas. Por isto, pedimos por gentileza que transmita
este convite aos membros de sua rede que desejarem participar desta troca de experiências entre
autoridades francesas em matéria de economia social e solidária.
Representantes do RTES e outras autoridades locais francesas que já têm parcerias descentralizadas
com o Brasil participaram de dois encontros recentes, em novembro de 2014 e abril de 2015, com
seus pares brasileiros, em Brasília. Diversas temáticas para colaboração foram identificadas, que
poderão ser aprofundadas durante a presença da delegação brasileira na França no início de julho de
2015. Este encontro nos parece particularmente importante, no âmbito do acordo de cooperação
internacional sobre economia social e solidária que a França e o Brasil assinaram em dezembro de
2013.
Além da participação ao 4º Encontro Nacional de Autoridades locais sobre a Economia Social e
Solidária, cujo programa (em francês), podem encontrar anexo, um tempo de trabalho entre o RTES
e a Rede de Gestores brasileiros está previsto para quinta-feira dia 2 de julho pela manhã, e
encontros bilaterais com autoridades locais parceiras poderão ser organizados naqueles dias.
Na espera de poder contar com sua participação, receba meus maiores cumprimentos.

Christiane Bouchart
Presidente do RTES
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