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FINANÇAS SOLIDARIA

construção de um sistema de finanças
solidárias e propuseram ações de integração
entre as metodologias de finanças solidárias.
Ednei
Sacramento,
coordenador
do
departamento
de
Desenvolvimento
Institucional e Inclusão Financeira da
cooperativa ASCOOB-Serrinha, expôs que o
desafio do processo de integração das finanças
solidárias é a de promover espaço de
articulação em que esses três segmentos que
compõem as finanças solidárias possam
dialogar e propor encaminhamentos e, para
ele, o encontro oportunizou isso.

As organizações de finanças solidárias
realizaram na cidade de Feira de
Santana/Bahia, nos dias 4 e 5 de novembro de
2014, o Encontro Estadual de Finanças
Solidárias. O tema do evento foi “construindo
um sistema de finanças ético, justo e solidário”
e teve como objetivo promover ações de
articulação e integração entre bancos
comunitários, fundos rotativos solidários e
cooperativas de crédito solidário. O encontro
foi fruto das ações do Grupo de Trabalho (GT)
de Finanças Solidárias do Conselho Estadual de
Economia Solidária da Bahia.
Atualmente, esse GT representa 10 Bancos
Comunitários, 55 Fundos Rotativos Solidários e
14 Cooperativas de Crédito atendendo cerca de
120 mil famílias em diferentes territórios de
identidade do Estado da Bahia. Representantes
dessas organizações debateram sobre a

Grupos que
vem
experimentando
a
metodologia de fundos rotativos solidários e
que participaram do 4º Intercâmbio Estadual
de Fundos Rotativos Solidários, organizado pela
Cáritas Brasileira Regional Nordeste 3 em
parceria com a Arco Sertão Bahia, também
estiveram presentes no evento. Foi o exemplo
da Yalorixá Nilza, representante da Associação
Ilê Axé YepandáOdé-AYAYO, localizado no
município de Santo Antônio de Jesus, que teve
a oportunidade de conhecer a atuação e
dinâmica dos bancos comunitários e das
cooperativas de crédito solidário. Ela diz que se
surpreendeu
com
o
alcance
dessas
metodologias no território baiano e considera
interessante uma das propostas de integração
das finanças solidárias acontecer por meio da
realização de intercâmbios.
Além dos intercâmbios metodológicos, outras
sugestões foram apontadas pelos participantes,
como realizar encontros territoriais que

envolvam as diferentes iniciativas de finanças
solidárias; promover, anualmente, um encontro
estadual de finanças solidárias; discutir planos
de expansão das finanças solidárias nos
territórios; pautar as finanças solidárias em
diferentes espaços de articulação política, etc.
Em âmbito macro, o coletivo propôs um
conjunto de ações para ampliar as políticas
públicas de fomento às finanças solidárias no
Estado da Bahia, dentre os quais a estruturação
de um programa permanente do FUNDESE Fundo de Desenvolvimento Social e Econômico
do Estado da Bahia; criação de linhas
específicas da Desenbahia, voltadas ao
financiamento das organizações de finanças
solidárias; constituição da Secretaria Estadual
de Economia Solidária e garantia da
legitimidade das cooperativas de crédito
solidário como instituições financeiras para
operar recursos financeiros oficiais.
O encontro contou ainda com a participação
de Ademar Bertucci, representante da Cáritas
Brasileira e membro do Comitê Nacional de
Finanças Solidárias. Ele falou sobre as
perspectivas das finanças solidárias em
construção na Bahia e explica que o desafio que
se coloca é de que os três segmentos [fundos
rotativos solidários, cooperativas de crédito
solidário e bancos comunitários] se percebam
como segmentos complementares um relação
ao outro e isso só e possível na perspectiva do
desenvolvimento territorial. Nesse sentido, o
encontro apresentou possibilidades para essa
integração por meio da elaboração de diretrizes
para um plano de ação, que pode ser
considerado um processo de aprendizagem e
experimentação inédita no Brasil.

O resultado dessas reflexões foi a elaboração
de uma carta política, com o posicionamento
do GT de finanças e dos participantes
presentes, que será encaminhado aos órgãos
governamentais e será apresentado na IIIª
Conferência Nacional de Economia Solidária.
Para acessar a Carta Política, clique no link
abaixo:
http://finsolbahia.blogspot.com.br/2014/10/r
egistros.html

INTERCAMBIO TERRITORIAL DE
EXPERIENCIAS DE FUNDOS
SOLIDARIOS NO PARÁ

No dia 31 de outubro e 1º de novembro DE
2014 aconteceu na cidade de Bujaru, nordeste
do Estado do Pará, na Associação Bujaruense
de Agricultoras e Agricultores, o intercambio
territorial das experiências de fundos realizado
pela Cáritas Brasileira Regional Norte II
juntamente com o Fundo Esperança Verde.
Na
oportunidade
estiveram
varias
representações de fundos que estão sendo
acompanhados pelo projeto "Apoio ás Finanças
Solidárias com base na organização de Fundos

Solidários" da Cáritas Brasileira. Estiveram
presentes representantes das experiências de
fundos de Paragominas com a Cooperativa de
catadores de Materiais Reciclável, Icoaraci
grupo Sabor Marajoara, Mosqueiro Associação
de Mulheres da Pesca da Baia do Sol, alem dos
representantes dos fundos acompanhados em
Belém e Abaetetuba.
O intercambio foi um momento rico de partilha
de conhecimento por parte do Fundo
Esperança Verde, que reforçou a existência e
importância do fundo para o sucesso da
Associação no apoio aos projetos econômicos
sustentáveis para gerar renda e manter os
agricultores no campo com mais dignidade. O
intercambio
contou
também
com
a
colaboração de um representante da equipe de
assessores da Cáritas Brasileira Secretaria
Nacional.

Minas Gerais - Encontro dos
Fundos Solidários destaca
construção de Redes e
incentivo governamental

O encontro Estadual dos Fundos Solidários de
Minas Gerais reuniu representantes de várias
regiões na capital mineira entre os dias 10 e 12
de dezembro de 2014, que apontou as diretrizes
a serem trabalhadas durante todo o ano de 2015.
O encontro de formação contou com a presença
de aproximadamente 40 pessoas, dentre
representantes de iniciativas de Fundos
Solidários em Minas, participantes do projeto e
parceiros. A atividade é uma das ações previstas
pelo projeto nacional de apoio aos Fundos
Solidários, Convênio Cáritas, Ministério do
Trabalho e Emprego (MTE) e Secretaria
Nacional de Economia Solidária (Senaes).
O encontro teve como objetivo aprofundar na
discussão sobre a importância dos processos e
da gestão. Orientados pela metodologia do
Planejamento, Monitoramento, Avaliação e
Sistematização (PMAS) desenvolvido pela rede
Cáritas no Brasil.
Dentre as perspectivas, o grupo destacou a
construção de Redes de Fundos articulada no
Estado de Minas, bem como o reconhecimento
do novo governo estadual em dar maior apoio
aos empreendimentos. Em Minas, os fundos
estão em diferentes fases sendo que alguns
poucos mais fortalecidos. No entanto, s a
maioria com dificuldade de se manter, porém
com interesses em fazer algo para o
desenvolvimento local das comunidades.
Durante as atividades, o grupo participou de
formação com os assessores da Cáritas Regional
Minas Gerais Márcio Adriano e Rodrigo Pires
sobre a conjuntura política brasileira e Redes de
Economia Solidária (Ecosol). O representante
da Economia Solidária, João Pedro da cidade de
Esmeraldas (MG) falou sobre os cenários e
desafios dos Fundos.
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De acordo com Samuel da Silva, assessor da
Cáritas Brasileira Regional Minas e articulador
do projeto em Minas, é urgente a articulação dos
fundos no Estado para fortalecimento e

ampliação das iniciativas de fundos solidários.
“Temos observado que os grupos continuam
sem acesso a um crédito acessível e estamos
com grande expectativa de que o novo governo
eleito em Minas possa se abrir mais em
discussões e parcerias com a economia
solidária”, reflete.

solidárias. “Infelizmente, não tivemos nenhum
apoio do governo anterior que deixou muito a
desejar no apoio à Economia Popular Solidária e
aos fundos solidários”, lamenta Samuel.

AGENDA
Sobre o encontro, o articulador avalia
positivamente a participação de todos/todas
representantes dos Fundos que participam do
Projeto em Minas Gerais. E, para o ano de
2015, ele espera que os fundos possam ser
fortalecidos por meio da criação de redes e uma
maior incidência política junto ao novo governo
para reconhecimento e apoio das finanças

Encontro Nacional de Monitoramento em
Brasilia – 24 a 26 de fevereiro de 2015 na Sede
da Cáritas Brasileira em Brasilia – DF.

