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PROPOSTA DO COLETIVO RIO DE JANEIRO PARA REALIZAÇÃO DA CONVENÇÃO NACIONAL DOS PIRATAS 
Seguindo o Estatuto http://partidopirata.org/documentos/estatuto/ 
 
 
 
INTRODUÇÃO 
 
 
Proposta do coletivo pirata do Rio de janeiro para organizar e sediar a Convenção Nacional do PIRATAS, 
baseada no edital publicado pela Comissão Nacional Provisória em 16 de janeiro de 2014, disponível no 
sítio: http://partidopirata.org/edital-de-convocacao-para-sede-do-encontro-nacional/, e também de 
acordo com a Resolução da Coordenação Nacional 001/2014 que define os coletivos reconhecidos 
oficialmente pelo partido.  
 
 
 
DOS REQUISITOS SOLICITADOS 
 
 
a) Data 
 
Propomos o período de 01 a 04/05 e optamos por realizar quatro dias de eventos. Cabe lembrar que data 
proposta é um feriado prolongado e, consequentemente, existe uma procura maior por acomodações. É 
necessário que os participantes façam suas reservas de estada o quanto antes. 
 
 
b) Local para realização do Evento 
 
Com objetivo de reduzir o custo para a realização do evento e aproveitar o espaço publicamente disponível, 
o coletivo decidiu dar prioridade a universidades para realização da maior parte do evento. Assim, 
apresentamos como proposta o uso dos seguintes locais, ordenados de acordo com critérios como 
acessibilidade e localização geográfica:  
 

01. Instituto de Filosofia e Ciências Sociais (IFCS/UFRJ) - Largo São Francisco de Paula, s/nº - Centro; 
02. Campus Praia Vermelha/UFRJ - Urca - Av. Pasteur, 250; 
03. Universidade Estadual do Rio de Janeiro - UERJ - Rua São Francisco Xavier 524, Maracanã. 

 
Todos esses locais possuem espaços com capacidade para mais de 150 pessoas para realização de 
assembleias e espaços menores que podem ser utilizados para debates, oficinas, reuniões de grupos de 
trabalho etc. 
 
- Outros locais 
Além da trilha de eventos principais, será proposto um conjunto de eventos culturais e sociais, tanto para 
aumentar a visibilidade do congresso, quanto para interagir com outros coletivos com afinidade aos ideias 
alinhadas às do Partido Pirata. Para eventos de caráter mais cultural, temos lugares como o Quilombo 
Pedra do Sal e a Aldeia Maracanã. Também serão planejadas diversas formas de ativismo pelas ruas e 
praças da cidade. 
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c) Material 

 

Suprimento: 

- Pastas; 

- Bloco de notas; 

- Canetas esferográficas; 

- Livro de registro; 

- Livro para ata da Assembleia Pirata Nacional; 

- Livro para assinatura de presença de ouvintes; 

- Livro para assinatura de presença de membros associados; 

- Grampeador; 

- Estilete; 

- Resma de papel; 

 

Equipamento para apresentação: 

- Datashow 

- Microfones 

- Caixas de Som 

 

Kit de participante 

- Canecas (visando diminuir o uso com copos descartáveis e lixo); 

- Bloco de notas; 

- Canetas esferográficas; 

- Folheto com a programação e locais. 

- Bolsa ou sacola para essas coisas acondicionar o kit; 

- Crachás/credenciais com cordame para os participantes e para imprensa; 

- Material com informações turísticas. 

 

 

d) Serviço Oferecido 

 

- Serviço de Credenciamento e informação; 

- Internet 4G para livecast (1 modem); 

- Internet 4G para acesso público (1 modem); 

- Um pirata no suporte; 

- Café Pirata com: 

- Loja Pirata; 

- Piratebox para troca de arquivos e compartilhamento e informações; 

- Mesas e cadeiras; 

- Lojinha de Café e snacks; 

- Internet 4G para acesso público. 

 

 

e) Estimativa de Custos 

 

Como pedido pelo edital, propomos como sugestão para custeio do evento uma campanha de 

crowdfunding para substituir estratégias como cobrança de taxa de inscrição. Assim, temos como objetivo 

principal que cada Pirata possa contribuir de acordo com sua condição financeira. Além disso, a campanha 
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poderá ser aberta para simpatizantes que desejem contribuir de alguma forma. Tudo que for arrecadado 

dessa forma será empregado para o custeio do evento. Também serão vendidas camisetas e outros itens 

para contribuição ao coletivo do Rio de Janeiro.  

 

 

KIT de Boas Vindas  ...............................................................................................................  R$ 1200,00 

Café Pirata  ......................................................................... (possibilidade de ser grátis se terceirizado) 

Suprimentos  ...............................................................................................................................  R$ 450 

Internet 4G  ............................................................................................................................  R$ 400,00 

Equipamentos de TI  ...............................................................  (tomadas, cabos, modems) R$ 1.200,00 

Aluguel barco  ....................................................... (uma sugestão de lazer que vai depender do clima) 

 

Valores per capta ...................................................................................................................... R$ 25,00 

Participantes – 300  ............................................................................................................. R$ 7.500,00 

Partido  ................................................................................................................................  R$ 2.500,00 

TOTAL  .....................................................................................................................  r$ 10.000,00 

 

 

f) Condições para fornecimento 

 

Não faz parte da proposta aqui apresentada: 

- Alojamento dos participantes, convidados ou organizadores - embora uma lista de locais seja 

fornecida, cabendo a cada um escolher de acordo com sua preferência. Será analisada a 

possibilidade de abrigar piratas na casa de piratas; 

- Transporte: Não faz parte do escopo do fornecimento nenhum tipo de translado ou transporte; 

- Alimentação: Não faz parte do escopo de fornecimento nenhum tipo de alimentação. 

 

 

g) Agenda 

 

  Quinta-feira Sexta-feira Sábado Domingo 

Manhã Recepção e Credenciamento 

com entrega de kit 

Apresentação entre os 

Coletivos e Formação de 

Grupos de Trabalho 

Assembleia Reunião Final 

Tarde Recepção e Credenciamento 

com entrega de kit 

Grupos de Trabalho, debates, 

palestras + Assembleia 

Assembleia Manifestação 

Noite Confraternização Evento Cultural Ativismo pelas 

ruas 

Confraternização 

 

 

h) Lista de coletivos e indivíduos a serem convidados 

 

Devido ao número razoável de coletivos que trabalham oferecendo mídias alterativas e/ou independentes, 

propomos que os mesmos sejam convidados a participar do evento. Não só pela contribuição em debates 

sobre midiativismo, como também pela possibilidade de streaming e registro da Convenção. Outros 

coletivos ou indivíduos também poderão ser convidados para debates, workshops, palestras etc. 

Buscamos convidar David Miranda, jornalista americano residente no Rio de Janeiro e o primeiro a tornar 

públicos os documentos recolhidos por Snowden sobre a espionagem norte-americana quando trabalhava 

na CIA, e companheiro de Glenn Greenwald. 
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- Rio na rua; 
- Copyfight - Cultura Livre & Pirataria - https://www.facebook.com/c0pyfight?fref=ts; 
- Rádios Pulga e Interferência; 
- MIC - Mídia Independente Coletiva - 

https://www.facebook.com/ColetivoDeMidiaIndependente?fref=ts; 
- Jornal Nova Democracia - https://www.facebook.com/jornaland?fref=ts; 
- Coletivo Vinhetando  - https://www.facebook.com/vinhetando?fref=ts) 

https://www.facebook.com/diogo.lyra1?fref=ts; 
- Nuvem - https://www.facebook.com/pages/Casa-Nuvem/543322879044729 

https://www.facebook.com/cinco.euzebio?fref=ts; 
- SERRA ELÉTRICA - da Região Serrana - https://www.facebook.com/serraeletrica.coletivo; 
- Espirito Livre; 
- APAFUNK; 
- ANARCOFUNK; 
- Marcha da Maconha; 
- Hempadão - Thiago Tomazine; 
- Grupo de Mulheres Negras/Yabas - Marcia Moura; 
- Frente Nacional em Defesa dos Territórios Quilombolas - Damião Braga Soares dos Santos - 

Coordenação Nacional/Presidente do Conselho Diretor da ARQPEDRA - Associação da Comunidade 
Remanescente do Quilombo Pedra do Sal; 

- Cinejornal Satírico - Rodrigo Moraes; 
- Nós da Mídia - Artur de Leos 
- Aldeia Maracanã; 
- Professor Quintella - redes sociais complexas; 

 
 
i) Hospedagem 

 
El Misti Botafogo Hostel e Pousada, Rio de Janeiro NOMADS 
Av. R. Praia de Botafogo 462, Casa 9, Botafogo, Rio de Janeiro, Brasil 
A partir de 40 reais 
 
LimeTime Hostels 
Rua Dezenove de Fevereiro, 52, Botafogo, Rio de Janeiro 
A partir de 30 reais 
 
Rio Nature Hostel 
Travessa Dona Marciana 31 - Botafogo, Rio de Janeiro 
A partir de 40 reais 
 
Samba Green Hostel 
Rua Alvaro Ramos, 394, Botafogo, Rio de Janeiro 
A partir de 35 reais 
 
Albergue Vila Carioca Hostel 
Rua Estácio Coimbra No 84, Botafogo, Rio de Janeiro 
A partir de 35 reais 
 
Hostel Republica 
Rua Silveira Martins, 139, Catete, Rio de Janeiro 
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A partir de 40 reais 

 

Art Hostel Rio 

Rua Silveira Martins,135, Catete, Rio de Janeiro 

A partir de 44 reais 

 

King Albergue 

Rua do Catete 142, 2 Floor, Rio de Janeiro 

A partir de 37 reais 

 

Bellas Artes Hostel Rio 

Rua Candido Mendes, 479, Gloria-Subida para Santa Teresa, Rio de Janeiro 

A partir de 40 reais 

 

Hospedaria da Glória 

Rua Do Catete, 34 Glória, Rio de Janeiro 

A partir de 45 reais 

 

Habitat Carioca 

Rua Benjamin Constant, 48 - Metro Gloria, Gloria, Rio de Janeiro 

A partir de 40 reais 

 

Discovery Hostel 

Rua Benjamin Constant 26, Glória, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro 

A partir de 50 reais 

 

Kariok Hostel 

Rua Benjamim Constant, 80, Rio de Janeiro 

A partir de 50 reais 

 

 

j) Passagens 

 

No caso de avião, dar preferência ao Aeroporto Santos Dumont por conta da localização das hospedagens 

indicadas. Se a chegada for pelo aeroporto Tom Jobim (GIC) para zona sul, tem o ônibus com ar 

condicionado (Alvorada via Zona Sul) que deve custar uns R$ 13,00 (treze reais). Normalmente os voos que 

chegam pelo GIC são mais baratos do que os que chegam pelo SDU, porém ele também é bem mais 

distante do Centro do Rio. 

 

Sobre valores de passagens aéreas existe muita variação de valores relacionados a horário, promoções, 

período de ida e volta, sendo assim fica inviável montar uma tabela com as infinitas possibilidades. O mais 

certo é cada pessoa pesquisar seu voo, horário e 

custo. Estaremos atentos caso haja alguma promoção 

no período da Convenção Pirata. 

 

 


