Informativo Fundos Solidários nº 04
Encontro Nacional de Articuladores
dos Fundos Rotativos Solidários.

Durante o encontro, foi realizada uma oficina
de

PMAS,

para

que

os

articuladores

pudessem se apropriar dessa metodologia, a
ser aplicada no projeto. Após a oficina, os
articuladores elaboraram cartas que serão
sistematizadas em um único texto, que será
utilizado em suas formações. O grupo também
se dedicou à elaboração de um guia para a
gestão, com conceitos básicos dos processos e
ferramentas.
Na

ocasião,

também

foi

realizado

um

Nos dias 13 e 15 de agosto, na sede da

planejamento de visitas de assessoramento

Cáritas Brasileira, em Brasília, foi realizado

técnico e oficinas para os fundos solidários, além

um encontro nacional dos articuladores para

da organização da agenda para os intercâmbios

os Fundos Solidários. O evento teve como

territoriais e a formação intensiva em PMAS para

principal objetivo a construção de uma

estes fundos.

metodologia para os sistemas de Gestão de

Por fim, o grupo dedicou-se à avaliação do

Fundos Solidários, com base em PMAS.

Intercâmbio Nacional de Fundos Rotativos,

Fortalecer a Rede EPS , construir estratégias

ocorrido em Santa Maria neste ano. Como

para a elaboração de subsídio do intercâmbio

encaminhamento, foi acordada a mobilização

de Santa Maria, planejar as atividades

para a coleta destas cartas pedagógicas e o

formativas dos projetos de fundos nos níveis
locais e regionais e retomar a avaliação do
Intercâmbio Nacional e de indicadores para
intercâmbios

territoriais,

foram

pontos construídos na ocasião.

outros

compromisso com o fortalecimento da rede EPS
Cáritas.

Carta do Intercâmbio Nacional dos
Fundos Rotativos Solidários.
Aos Companheiros e companheiras que
compõem os fundos solidários em todas as
regiões do Brasil, me aproprio, neste
momento, de um pouquinho do tempo de
vocês para contar algumas experiências que

Tive a oportunidade de participar

do

intercâmbio nacional de fundos solidários,
realizado pela Cáritas Brasileira de 15 a 17 de
julho de 2014, onde participei do seminário
sobre fundos solidários, que teve o objetivo
de compreender melhor as dinâmicas e
metodologias dos fundos solidários. Dia 16,

Diocesano

a
de

experiência
Cruz

Alta,

do

Fundo

onde

fomos

recebidos na cidade de Jóia, com músicas da
cultura gaúcha e por um momento de mística
e espiritualidade vivenciada com palavra de
Deus e um saboroso café da manhã.
Prosseguindo com a nossa missão, andamos
30km de estrada de chão para conhecer a
experiência no Assentamento Rondinha. No
Assentamento
recepcionados

Rondinha,
e

agraciados

adolescentes estudantes da comunidade e
por um belo churrasco no almoço. Também
foi o momento que conhecemos um pouco
da história da comunidade e da integração
que existe entre poder público e as
comunidades. Um exemplo que marcante foi
o apoio do governo local à agricultura, com a

pude visitar no Rio Grande do Sul.

conhecemos

apresentação cultural feita pelo grupo de

fomos
por

uma

garantia de assistência técnica e formação
para os jovens, direcionada para garantia da
permanência

da

juventude

no

campo,

capacitando-os para conduzir a produção em
suas propriedades. Após o almoço, visitamos
o

Assentamento

Mãe

Terra

onde

conhecemos um pouco da história de luta e
resistência de famílias reassentadas e da
força e organização da produção através do
trabalho

coletivo

e

solidário.

Nesta

comunidade, a experiência que tivemos o
prazer de conhecer foi a ação do grupo de
mulheres que trabalham organizadas com
produção de pães, doces e salgados,
produção esta que é toda comercializada
para prefeitura da Cidade de Jóia, através do
Programa

Nacional

Alimentos – PNAE.

de

Aquisição

de

De 18 a 20 vinte, participei da 10ª Feira de

pode aprender participando e vivenciando a

EcoSol

experiência

Latino

Americana

de

Economia

na

prática.

Aguardo-te

no

Solidária e 21ª Feira Internacional do

próximo Intercâmbio.

Cooperativismo - FEICOOP, realizada na

Deixo o meu abraço fraterno a todas e todos

Cidade de Santa Maria /RS. O espaço da Feira

os integrantes dos fundos solidários do Brasil.

de economia solidária reúne representantes
de 20 países no RS com exposição de mais de

Loreto/MA, 30 de agosto de 2014.

10 mil variedades de itens criativos para

José da Luz Costa Filho - Animador Local de

venda, espaço em que empreendedores

Fundos Solidários no Maranhão

fabricam e comercializam o próprio produto.
A

feira

serve

comercialização,
diversidade

e

como

espaço

demonstrativo
identidade

da

de
da

economia

Agenda:

solidária.

- Encontro Nacional para Construção de

Informo aos representantes e integrantes de

metodologia

fundos que é muito importante e de um

experiências de fundos solidários, nos dias 7,

aprendizado tão grande os intercâmbios que

8 e 9 de outubro de 2014, na Sede da Cáritas

são proporcionados pela Cáritas Brasileira,

Brasileira, em Brasília/DF.

de

sistematização

de

realizados com os representantes de grupos
e fundos solidários. Recomendo a todos os

- Intercâmbio dos Fundos Solidários Norte II,

fundos

entre 31/10 1 01/11 de 2014, no município

que,

aparecerem

quando
em

sua

as

oportunidades

comunidade

para

participar de uma atividade desta, nunca
deixe de participar ou de enviar um
representante do grupo, pois acredito que
nesta poucas palavras que escrevi, não da
para descrever nem a metade do que você

de Bujarú, Estado do Pará.

