Informativo Fundos Solidários nº 01
Intercâmbio promove troca de
saberes e de experiências entre
agricultores e agricultoras
O Intercâmbio Nacional de Fundos Solidários é
promovido pela Cáritas Brasileira e conta com a
participação de 60 pessoas

Intercâmbio dos Fundos Solidários - Santa
Maria (RS)15 a 19 de julho de 2014

O primeiro dia de encontro do Intercâmbio
dos Fundos Solidários contou com agentes Cáritas
de todos os Regionais, bem como de
representantes dos Fundos. Uma bonita mística
abriu os trabalhos do dia. As atividades seguem ao
longo da semana com visitas às experiências,
formação, dentre outros. O intercâmbio também
contou com a presença das haitianas Marjorie Jean
e Mesnelle Raymond que atuam há mais de dez
anos na Cáritas Haiti e trouxeram a beneficiária dos
projetos de Fundos, Elsony Fermont.
Para ajudar o grupo nas reflexões, José
Inácio, que é militante da Economia Popular

Solidária no Rio Grande do Sul, ministrou uma
palestra sobre as diversas formas de organização
dos Fundos aos agentes. "Os fundos solidários são
para ajudar e não para lucrar. É gerar renda e não
qualquer lucro",destaca.
Durante o encontro,
a Associação de
Mulheres em Ação
(AMA)
que
é
acompanhada pela
Cáritas do Ceará
expôs os produtos
do artesanato no
local.
Jucileide
Oliveira, Maria Adriana Silva e Luciana Eugênia
estiveram presentes ao intercâmbio e comentaram
que gostam muito do intercâmbio, bem como das
vendas que fizeram na Feira de Economia Popular
Solidária.
No dia 16, segundo dia de encontro, as
atividades foram marcadas por visitas em três
experiências no interior do Rio Grande do Sul. Um
grupo conheceu o Banco de Sementes Crioulas,
com a ganhadora do Prêmio Odair Firmino 2013, a
agricultora Oldi Helena (a Tiririca). Com ela, estava
o técnico agrícola e educador popular do campo,
Maurício Queiroz.

“Tenho certeza de que essa iniciativa da Cáritas
Brasileira nesse intercâmbio, faz com que possamos
conhecer melhor esse nosso Brasil. Nós da Pastoral
da Terra, agricultores e mulheres do campo, temos
a capacidade de produzir alimentos e contrapor a
esse
projeto
do
agronegócio e assim,
mostrar que podemos
produzir
alimentos
saudáveis e sem faltar
alimento
para
ninguém”,
(Oldi
Helena)
“A agricultura volta às suas origens. Para
mim, a origem da agricultura é produzir alimentos
saudáveis e sem veneno. As pessoas estão com as
barrigas cheias, mas mal alimentadas. As pessoas
estão doentes e comem mercadoria, não alimentos
saudáveis. Se o pequeno agricultor desaparecer,
acabam também os alimentos de qualidade. Devese fortalecer ainda mais a cultura camponesa, com
reforma agrária, com agroecologia e com as
sementes crioulas” (Maurício Queiroz).
Em outra visita, o grupo esteve na
Associação do Vale de Pororó, que fica localizada
na cidade de Pinhal Grande, cidade que fica distante
de Santa Maria aproximadamente a 100 km. Em

1995, a Associação adquiriu recursos através da
Cáritas para aquisição de equipamentos. Os
moradores passaram por momentos difíceis com a
quebra da safra. Diante de todos esses fatores
negativos, a comunidade se viu obrigada a se
qualificar para obter melhorias para sua associação,
pois a vigilância sanitária tinha proibido a

associação de comercializar sua mercadoria sem os
cuidados necessários. A transição do fumo para
outras atividades já faz mais de 10 anos, hoje
muitos plantam feijão, frutas, soja, trigo, pastagens.
Existem famílias que ainda plantam fumo, porem
muitos percebem que não existe mais saída como
antes. Essa experiência contou coma divulgação da
Rede Globo do RS - http://g1.globo.com/rs/riogrande-do-sul/jornal-do-almoco/videos/t/cruzalta/v/projeto-desenvolvido-em-uma-comunidadede-assentados-em-joiars-e-destaque-noestado/3506624/
O terceiro grupo visitou Experiência voltada
para o trabalho com mulheres indígenas e
quilombolas na cidade de Joia e Cruz Alta (RS). O
grupo foi recepcionado com música gaúcha e pode
ver os produtos desenvolvidos pela comunidade
local. São 1400 famílias na agricultura familiar. O
projeto envolve Grupo de mulheres, jovens e
crianças. A conquista do grupo é em relação aos

maquinários e acesso às políticas como o PNAE. O
grupo “Mãe Terra”, também possui boa relação
com a Emater, paróquia e pretendem aumentar a
capacidade de produção.

Cáritas participa de atividades

Para o agricultor Antônio Francisco Santana
Oliveira, da cidade de Codó no Maranhão, o
intercâmbio foi muito bom. “O que mais me tocou
foi a receptividade das pessoas. Gostei de ver as
sementes que nos foram mostradas. São sementes
de várias espécies sem produtos químicos e que as
pessoas podem consumir sem problema algum.
Muito diferente das sementes transgênicas que
podem causar problemas na saúde das pessoas e
dos animais que a consomem”, alerta o agricultor.
Ela fala ainda que a semente crioula, pode ser
consumida sem restrição alguma. Em sua
propriedade, Antônio produz arroz, feijão e a
mandioca para fazer farinha.

A convite da Cáritas Brasileira, agentes
Cáritas, agricultores e representantes de Fundos
Solidários de vários estados participam das
atividades da 21ª Feira Internacional do
Cooperativismo (Feicoop) e da10ª Feira Latino

O agricultor Antônio de Oliveira do
Maranhão gostou de conhecer o banco de
sementes em Cruzeiro do Sul (RS)
A programação do intercâmbio se
estenderá até o sábado, 19, dentro das atividades
da 21ª Feira Internacional do Cooperativismo
(Feicoop) e 10ª Feira Latino Americana de Economia
Solidária, no Centro de Referência em Economia
Solidária Dom Ivo Lorscheiter, em Santa Maria.
Mais
fotos
em
nossa
fanpage: www.facebook.com/caritasbrasileira

na 21ª Feira Internacional do
Cooperativismo

Americana de Economia Solidária no Centro de
Referência em Economia Solidária Dom Ivo
Lorscheiter, em Santa Maria (RS).
Na parte da manhã, o grupo que integra
uma comitiva de vários Estados, se reuniu para
avaliar os avanços e as dificuldades da Economia
Popular Solidária (EPS) em seus regionais. Ainda
durante o encontro, o coordenador geral de
Comércio e Finanças Solidárias do Ministério do
Trabalho e Emprego (MTE), Antônio Haroldo de
Mendonça esteve no local junto aos agentes de
Cáritas. Para o assessor da Cáritas, Ademar Bertucci,
o compromisso da entidade na EPS no
desenvolvimento sustentável, é o compromisso de
mudança e de transformação para um projeto
político de uma sociedade mais justa e igualitária.

Cáritas participa da marcha de
abertura da 21ª Feira

As atividades desenvolvidas

Internacional do

pela Cáritas foram veiculadas

Cooperativismo

nas diversas mídias:

Marcha - Um bonito desfile tomou conta
das ruas de Santa Maria e a Cáritas se fez
presente durante a Marcha Mundial de Luta pela
Vida, Paz e Justiça Social. O bispo do Haiti, Dom
Pierre Dummas e a secretária da Cáritas Nacional,
Cristina dos Anjos estiveram juntos aos agentes
Cáritas e dos jovens do movimento “ Levante da
Juventude”.
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Neste sábado, 19, o grupo participará de
outras atividades da programação da Feira. A
Cáritas é uma das patrocinadoras do evento em
Santa Maria (RS)

http://g1.globo.com/rs/rio-grande-dosul/jornal-do-almoco/videos/t/cruzalta/v/projeto-desenvolvido-em-umacomunidade-de-assentados-em-joiars-edestaque-no-estado/3506624/

Blogs de notícias e Jornais do Rio
Grande do Sul noticiaram o nosso
trabalho
http://www.cruzaltaonline.com.br/indexsite.php?pg=desc_noticia&id=8288&cat=11&n
ome=C%C3%A1ritas%20de%20Cruz%20Alta%2
0recebe%20interc%C3%A2mbio%20dos%20Fu
ndos%20Solid%C3%A1rios
http://www.claudemirpereira.com.br/2014/07
/economia-solidaria-reuniao-da-caritasantecipa-comeco-dos-eventos-confira-aprogramacao-completa/
http://www.asafloripa.org.br/noticias/agente
s-caritas-e-representantes-de-fundos-sereunem-para-intercambio-nacional-em-santamaria-rs/248/
http://www.asafloripa.org.br/noticias/interca
mbio-promove-troca-de-saberes-e-deexperiencias-entre-agricultores-eagricultoras/250/

