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ESPIRITO SANTO: INTERCAMBIO DE

mulheres que vão tocando o trabalho

FUNDOS SOLIDARIOS – MUNICIPIO

iniciado e já pensam em ampliação da

DE SÃO MATEUS.

área para atender as demanda dos
programas governamentais como o PAS

Aconteceu nos dias 27 e 28 de fevereiro

e PNAE.

do corrente ano o intercambio dos fundos

Após a visita o grupo fez uma reflexão

solidários no estado de Espírito Santo

sobre

que contou com a participação dos

importante que trabalhemos juntos, pois

fundos solidários acompanhados pela

assim podemos enfrentar os nossos

equipe do Secretariado Regional da

problemas, um fundo ajudando o outro,

Cáritas no estado.

isso é que é solidariedade, fala de uma

Os

representantes

dos

fundos

que

como

atuar

em

REDE.

É

das participantes do intercambio.

participou do referido intercambio teve a
oportunidade de conhecer o trabalho

O intercambio contou também com a

realizado por um grupo de mulheres

participação do Secretaria Nacional da

guerreiras

Cáritas Brasileira, da Cáritas Regional e

do

Assentamento

13

de

setembro localizado no município de São
Mateus,

que

estão

desenvolvimento

de

trabalhando
uma

da Cáritas Diocesana de São Mateus.

no

horta

comunitária produzindo alimentos para

PROJETO FORTALECIMENTO DA

garantir o abastecimento da própria

ECONOMIA SOLIDARIA NO BRASIL:

comunidade e a parte que não é

COMUNIDADE EUROPEIA

consumida na comunidade é vendida na
cidade.

O

grupo

iniciou

com

a

Final

de

2014

a

Cáritas

Brasileira

participação de 10 mulheres e contam

conseguiu aprovar junto a Comunidade

com o apoio dos seus companheiros e

Européia uma proposta voltada para o

filhos nos trabalhos mais pesados da

fortalecimento

horta. Atualmente o grupo conta com 6

dentro da Rede Cáritas onde envolverá

da

economia

solidaria

vários Regionais, tendo como prioridade

Esperaremos como resultados desse

as Regiões Norte e Centro Oeste do

trabalho o seguinte:

País.

1-

Ampliados os recursos disponíveis

O projeto irá trabalhar a partir dos

para

seguintes

empreendimentos

objetivos:

Objetivo

geral:

fomento

rotativo

a

600

econômicos

Contribuir para consolidar a economia

solidários, por meio do apoio direto a 30

popular solidária como alternativa de

iniciativas de finanças solidárias.

formação e

geração

populações

em

de renda das

2-

Ampliada a capacidade produtiva

situação

de

de 30 grupos de catadores e catadoras

perspectiva

do

de materiais recicláveis, por meio da

desenvolvimento solidário sustentável e

melhoria das instalações e aquisição de

territorial.

equipamentos.

vulnerabilidade,

na

Objetivo

específico:

Fortalecer a capacidade de gestão e a

3-

Fortalecidos 30 empreendimentos

estruturação de 120 (cento e vinte)

juvenis do Brasil na perspectiva da

empreendimentos econômicos solidários

economia solidária.

nos segmentos de agricultura familiar,

4-

Fortalecidos 30 empreendimentos

reciclagem de resíduos sólidos, pesca

econômicos solidários organizados por

artesanal e finanças solidárias, com

mulheres em áreas urbanas e rurais.

prioridade para iniciativas de mulheres e
jovens.
O

desse

projeto

são:

Empreendimentos econômicos solidários
constituídos por populações em situação
de vulnerabilidade, como agricultores/as
catadores/as

recicláveis,
ribeirinhas
Familiares

120

economia

publico

familiares,

5-

de

quilombolas,
e

pescadores
e

materiais

de

integradas

às

dinâmicas territoriais de articulação e
incidência nas políticas públicas.
6-

Ampliada a mobilização

social em torno do Marco Legal da
Economia Solidária no Brasil.

populações
artesanais,

comunidades

dos

empreendedores econômicos solidários e
população em geral.

solidária

iniciativas

O projeto terá um prazo de 30 meses de
duração
atividades:

e

realizará

as

seguintes

GUERREIRAS DO ASSENTAMENTO
XIII DE SETEMBRO
1- Constituição de um fundo de apoio a
projetos

de

Economia

Solidária
Há... assentamento treze de Setembro

constituídos pelos grupos-alvo.
2- Seleção

de

projetos

empreendimentos

de

econômicos

solidários por meio de concurso

Pode ter certeza
Que não vai ser esquecido
Tão cedo.

público.
3- Assessoria

à

construção

implementação

de

modelo

e
de

gestão dos empreendimentos, com
base

na

metodologia

Planejamento,

de

Há... e eu sei também que
Cada um de nós vamos
Lembrar a lição que, veio nos ensinar.

Monitoramento,

Avaliação e Sistematização (PMAS).
4- Orientação à prestação de contas
dos projetos.

E seu Manoel e seu Sebastião?
Então compareceram para
Nos dar sua opinião.

5- Análise da prestação de contas dos
projetos.
6- Acompanhamento à integração dos
empreendimentos

nas

redes

de

cooperação solidária.

É aquelas mulheres guerreiras
Que gritavam “eu estou aqui”!
Pronta para trabalhar e produzir.

7- Mobilização social pela definição do
Marco Legal da Economia Solidária
em âmbito federal.
8- Monitoramento da tramitação do
projeto de lei da Economia Solidária.

Há... uma forcinha não podia faltar
A Cáritas Diocesana
Que chegou para ajudar.

Há... XIII de Setembro,
Pode ter certeza
Não vai ser esquecido jamais.

Rosilaine da Conceição Oliveira.
Projeto Artes e Sonhos
Quilombolas/Com. São Jorge.
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