
Carnaval revolução em belo horizonte

Não esquecer!

Mensagem encaminhada ----
De: "newsletter@gato-negro.org" <newsletter@gato-negro.org >
Para: newslettercarnaval@lists.riseup.net
Enviadas: Sexta-feira, 4 de Janeiro de 2008 23:15:23
Assunto: Carnaval Revolução 2008 (O último!) 

Carnaval Revolução 2008 (O último!)

46 horas ininterruptas de palestras, debates, oficinas, vídeos, shows, festas, 
performances e faça-você-mesmo.
Café da manhã, almoço, lanches e jantar vegano (sem nenhum ingrediente de 
origem animal). 

Presenças confirmadas: 
John Zerzan (EUA), 
Jesus Sepúlveda (Chile), 
Gato Negro (BH), 
Erva Daninha, 
FARJ (RJ) e mais... 

Dias 2, 3 e 4 de Fevereiro
Em São Paulo - SP
R$ 6,00 (Por dia, exceto festas. Alimentação não inclusa.)

Sem drogas ou álcool no local e ao fumar seu cigarro use o bom senso. 

Informações: (11) 3255.5274 
Assessoria de imprensa: (31) 8722.4374 ou (31) 9778.1368

www.carnavalrevolucao.org (breve no ar programação completa)

Inscrições para programação

Se você tem um grupo ou individualmente quer se apresentar no Carnaval Revolução, 
estão abertas inscrições para palestras, debates, vídeos comentados, oficinas, bandas e 
performances. As inscrições terminam dia 10 de Janeiro. Então corram!!! 
Para se inscrever envie um email para contato@carnavalrevolucao.org. Com o assunto 
"quero me inscrever", no email deve conter título da atividade, resenha (5 linhas), 
duração, material necessário, proponentes (e nome do grupo), cidade e, o mais 
importante, escreva porque a proposta deveria integrar a programação do Carnaval 
Revolução. 



Ônibus para o Carnaval Revolução 2008 (O último!)

Belo Horizonte > São Paulo
Valor: +-R$90 (Depende da quantidade de pessoas) 
Interessad@s: Enviar nome e telefone para pinteba@hotmail.com
Não deixe para última hora, ou ficará sem espaço!!!

Vitória > São Paulo 
Valor: +-R$160 (Depende da quantidade de pessoas)
Interessad@s: Deixar scrap no Orkut profile http://www.orkut.com/Profile.aspx?
uid=2301468574773930619 
Saída: 1º de Fevereiro a noite Vitória.
Retorno: 4 de Fevereiro a noite de São Paulo.

Vai fazer uma caravana de sua cidade?
Envie um email para contato@carnavalrevolucao.org que divulgamos!

Hospedagem solidária em São Paulo

Acesse:
http://www.orkut.com/CommMsgs.aspx?
cmm=1092119&tid=2575839292836795809&na=4 

O tópico é para:
  1) Quem mora em São Paulo e pode ceder espaço para viajantes;
  2) Para viajantes que vão para o Carnaval Revolução a procura de lugar para dormir.

A organização está atrás de um alojamento, mas não há nada confirmado e sem dúvida a 
hospedagem solidária será a melhor opção. Manifestem-se! 

Inscrições para banquinhas

Envie um email para contato@carnavalrevolucao.org
Escreva o que será vendido e o motivo do seu interesse no Carnaval Revolução. 

-----Anexo incorporado-----

-------- __@      __@      __@      __@      __~@
----- _`\<,_    _`\<,_    _`\<,_    _`\<,_    _`\<,_
---- (*)/ (*)  (*)/ (*)  (*)/ (*)  (*)/ (*)  (*)/ (*) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

* Visite-nos em nosso novo site http://www.carnavalrevolucao.org e http://www.gato-
negro.org



// ATENÇÃO: Esse email é gerado automaticamente, não o responda!
// Utilize o email carnaval@riseup.net para contactar as voluntárias e os voluntários do 
Carnaval Revolução ou o email contato@gato-negro.org para contactar o coletivo Gato 
Negro.

// Esse email foi enviado pelo Carnaval Revolução e Gato Negro
https://lists.riseup.net/www/info/newslettercarnaval

// PARA SAIR DA LISTA, MANDE UM E-MAIL PARA
newslettercarnaval-unsubscribe@lists.riseup.net 


