
***PORTUGUÊS***

AJUDE-NOS A RESISTIR AO NOSSO DESPEJO!
El Cambalache precisa urgentemente de um LUGAR PERMANENTE

El Cambalache é um coletivo autogestionado que há 7 anos apoia milhares de mulheres e
meninas marginalizadas, assim como suas famílias, através da economia solidária. Esta 
não teria sido possível sem o espaço e a prática do intercâmbio sem dinheiro.

Atualmente, o espaço físico coletivo do El Cambalache, onde tentamos tornar possíveis 
outras economias, através da troca de alimentos, coisas e saberes; onde fornecemos à 
comunidade cambalachera, especialmente mulheres e crianças, um ESPAÇO SEGURO 
para onde ir sem a necessidade do dinheiro; e que tem sido há sete anos nosso espaço 
de AÇÃO COLETIVA no bairro Cuxtitali, em San Cristóbal de las Casas, Chiapas, ESTÁ EM 
PERIGO!

Recentemente nos solicitaram deixar o espaço que tem abrigado o sonho cambalachero, 
lugar por onde milhares de pessoas passaram durante os últimos anos, seja como 
integrantes do coletivo, fazendo escambos nos espaços de troca, ou oferecendo 
intercâmbio de saberes através de oficinas para a comunidade que frequenta o espaço.

Praticar comunidade dentro da cidade, assim como realizar intercâmbios sem dinheiro de
coisas, saberes, habilidades e apoio mútuo, têm aberto a possibilidade de nos 
relacionarmos de outra forma com todos os seres vivos, SEM HIERARQUIAS e com 
JUSTIÇA SOCIAL.

Frente ao panorama que nos oferece o capitalismo selvagem, ocasionando a destruição 
da terra, empenhando-se em matar todas as fontes de vida, e decidindo quem pode ter 
acesso à comida, vestimenta, moradia, saúde… se faz NECESSÁRIO E URGENTE visibilizar
e praticar OUTRAS ECONOMIAS, que existem e persistem desde os nossos antepassados, 
como é o caso das trocas.

Porque entendemos que o que fazemos é importante, e porque o fazemos em 
comunidade, desde nosso espaço físico e virtual, nos propusemos o desafio de adquirir 
NOSSA PRÓPRIA CASA.

NECESSITAMOS DE SUA AJUDA, compartilhando ou doando, entre todas, todos e todes, 
TUDO É POSSÍVEL, tudo é importante e valioso. Ajude El Cambalache a seguir adiante, a 
que o coletivo siga trabalhando em seu espaço para continuar tornando possível outra 
forma de economia com justiça social.

Com afeto e agradecimento,
Coletivo El Cambalache

Link para a campanha de ancoragem:  https://www.gofundme.com/f/stop-the-eviction-of-
el-cambalache?
utm_source=customer&utm_medium=copy_link&utm_campaign=p_cf+share-flow-1
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