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CONFIANÇA E SOLIDARIEDADE
Há mais de 21 anos, o Fundo Rotativo Solidário (FRS) – uma espécie de poupança criada e gerida pela comunidade –
vem fortalecendo as iniciativas de desenvolvimento social, tanto nas áreas urbanas quanto em áreas rurais no Brasil.
Essa poupança é formada por meio da doação voluntária de recursos ou ações de cada membro participante do
fundo, ou ainda, constituída a partir de recursos externos mobilizados pela comunidade.
Como resultado imediato da criação e atuação do FRS – marcado pela autogestão e desburocratização – destacamos
o desenvolvimento de uma forma específica de financiamento popular que se tem constituído num instrumento de
obtenção de recursos para os grupos, nunca antes acessado por eles, dando condições para que seus projetos
produtivos se fortaleçam, possibilitando a geração de renda. O FRS mostra-se, assim, como uma metodologia
inovadora para a construção do desenvolvimento local e para a formação de REDES de Economia Popular Solidária.
Podemos afirmar, através das experiências já em curso, que o FRS é um instrumento importante de defesa da
Economia Popular Solidária e de empoderamento dos grupos.

COMO FUNCIONA O FRS?

A Associação Regional dos Grupos Solidários de Geração de
Renda (ARESOL) congrega empreendimentos na região de Monte
Santo/BA, na perspectiva de fortalecimento da Economia Solidária.

O Fundo Rotativo Solidário é composto por
um conselho gestor e tem uma ferramenta
importante que é o regimento interno, o
qual serve de referência para todas as
discussões e tomadas de decisão, inclusive
para aprovação de propostas. As reuniões
acontecem com regularidade e o próprio
comitê libera e controla os recursos,
garantindo o retorno dos mesmos para
beneficiar outros grupos.

FRS EM DIÁLOGO COM A CONVIVÊNCIA
A Associação dos Produtores do Assentamento Nova Vida (APANV) executa o projeto Roça Produtiva e está cada vez
mais se integrando e articulando com outras entidades que desenvolvem a metodologia de Fundo Rotativo Solidário
no Território. “Acreditamos que assim podemos desenvolver melhor as atividades do Projeto Roça Produtiva e
fortalecer a participação nas Feiras de Economia Popular Solidária da Região de Senhor do Bonfim, promovidas pelo
GREPES em parceria com a Associação Regional dos Grupos Solidários de Geração de Renda (ARESOL), Movimento
de Trabalhadores Assentados Acampados e Quilombolas (CETA), Central das Associações de Fundo e Fecho de Pasto
de Senhor do Bonfim (CAFFP) e Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA)”, relata Evaneide de Jesus Santos,
responsável técnica pelo Projeto.
A metodologia do projeto Roça Produtiva fortalece as práticas de Economia Popular Solidária no assentamento e
possibilita um diálogo com a agroecologia, valorizando os princípios da segurança alimentar e convivência com o
semiárido, proporcionando a geração de trabalho e renda das famílias. Módulos produtivos de caprinovinocultura,
túneis para armazenar ração, banco de proteínas para os animais, plantação de hortaliças, cisternas de produção e
capacitações são algumas práticas realizadas pelo Projeto em sintonia com o FRS.

Conexão Solidária
EM AÇÃO
OFICINA: ESPAÇO DE CONSTRUÇÃO COLETIVA
As oficinas territoriais estão balizadas nos processos de construção
do saber de forma coletiva, contextual e horizontalizada,
compreendendo e valorizando os modos de vida e fazeres de cada
comunidade.
Por que o FRS é importante para minha comunidade? Quais
atividades serão contempladas no FRS? O que acontecerá com quem
não pagar as parcelas? Essas são algumas questões que orientam as
oficinas territoriais e as decisões coletivas. Portanto, os participantes
são estimuladas a todo momento a construir seus próprios caminhos
para elaboração de uma base sólida e forte do FRS.

Oficina de FRS com as cooperativas de Licínio
de Almeida/BA, que fazem parte da Rede
Gavião.

PRÓXIMOS PASSOS

Oficina de FRS realizada em Condeúba/BA com diversas cooperativas
articuladas pela Rede Gavião.

CENÁRIO: ECONOMIA SOLIDÁRIA
FUNDOS ROTATIVOS

E

Fortalecer as experiências comunitárias
através da realização de dois
intercâmbios no primeiro semestre de
2014 e é investir na articulação das 20
experiências envolvidas no Projeto com
outras metodologias para o
desenvolvimento sustentável. Estes são
os primeiros passos de uma configuração
organizativa em vista da construção de
redes territoriais de FRS.

A Economia Solidária vive um processo de expansão e ao mesmo tempo trava
uma luta política ideológica contra uma economia neoliberal. Isso leva a uma
disputa com o capitalismo pelo fundo público, em um ambiente marcado por
incertezas. Apontamos as possíveis mudanças na composição do Governo como
um desafio a ser debatido pelos fóruns e redes, observando a necessidade de
pautar continuadamente uma efetiva regulação favorável e protetora do trabalho
e da vida associativa, bem como de políticas estruturantes para um novo modo de
produção.
A Economia Solidária tem-se constituído protagonista de uma proposta efetiva de
desenvolvimento sustentável. Ela traz mudanças de comportamento de
solidariedade e sustentabilidade. Mas ainda é necessário avançar em diversas
frentes, muitas delas relacionadas ao reconhecimento do direito às formas de
organização econômica baseadas no trabalho associado, na cooperação, na
autogestão e na propriedade coletiva dos meios de produção.

CÁRITAS
BRASILEIRA

Regional Nordeste 3

Produtos comercializados pelas
cooperativas COODECANA e
COOPMEL na região sudoeste da
Bahia.
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