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Autogestão: Fortalecendo a participação dos FRS
em espaços de tomada de decisão
As experiências de Fundos Rotativos Solidárias (FRS) acompanhados pela Cáritas Brasileira vêm criando ferramentas
que proporcionam o fortalecimento de suas atividades produtivas, como produção de bens, agropecuária, prestação
de serviços etc. Além disso, as atividades possuem características
comuns que identificam o caráter solidário, são elas: a cooperação, a
autogestão, a dimensão econômica e a solidariedade.
Entendemos que a autogestão deve desencadear o processo de
desenvolvimento social da comunidade e consequentemente
proporcionar, ao longo do tempo, incidência nos espaços decisórios do
processo de desenvolvimento e de planejamento municipal, territorial
e estadual.
Quando os FRS elegem em sua metodologia a autogestão como norte,
indicam que através do fortalecimento do exercício da cidadania
pretendem consolidar a tomada de decisão participativa, facilitando a
integração sócio-política dos envolvidos.
Neste exercício, os empreendedores solidários envolvidos com a
metodologia de FRS passam a ocupar espaços de tomada de decisão de
forma protagonista, preparando e motivando a comunidade para
enfrentar seus desafios locais e territoriais.

ARESOL - Promovendo a comercialização direta
dos empreendimentos solidários e da agricultura
familiar

COMO FUNCIONA O FRS?
Na metodologia de Fundo Rotativo
Solidário temos uma assembleia de
implantação do fundo rotativo
solidário, nela todos os integrantes do
grupo deverão assinar uma ata. A ata é
um registro resumido, fiel e claro das
ocorrências de uma assembleia ou
reunião. Este documento servirá para
relembrar no futuro os acordos e as
decisões tomadas pelo grupo. É
importante para manter a memória e
auxiliar na retomada dos processos.
Lembrando que para registrar a ata de
criação do FRS é necessário que antes
se tenha o registro do regimento
interno do grupo.

A Associação Regional dos Grupos Solidários de Geração de Renda
(ARESOL), que executa o projeto Solidariedade e Cidadania Sertaneja,
tem uma grande dimensão territorial, uma articulação bem estruturada
e a experiência de FRS apresenta relevante incidência com políticas
públicas no estado da Bahia. Ela está presente em 12 municípios da
macro região de Senhor do Bonfim, compreendendo os territórios do
Sisal, Norte do Itapicuru e do Jacuípe. São 58 grupos associados,
envolvendo aproximadamente, 800 famílias que recebem apoio técnico organizativo social, ambiental e produtivo.
Neste primeiro semestre de 2014, realizamos o 2º Intercâmbio do Projeto Para Fortalecer as Finanças Solidárias no
estado da Bahia. Este evento aconteceu conjuntamente com a 1ª Caravana Agroecológica e Cultural da Bahia e foi
uma proposta construída dentro da Articulação de Agroecologia Baiana (AABA), espaço representativo que a Cáritas
Brasileira Regional NE3 participa de forma atuante ao lado de diversos parceiros como: Rede Reparte, Fundação de
Apoio ao Desenvolvimento Sustentável e Solidário da Região Sisaleira (Apaeb), Associação das Cooperativas de
Apoio a Economia Familiar (Ascoob), Centro de Estudos e Ação Social (Ceas), Fase/BA, TerraViva, Instituto Regional
da Pequena Agropecuária Apropriada (Irpaa), Movimento de Organização Comunitária (MOC), Instituto de
Permacultura da Bahia, RedeMoinho e Serviço de Assessoria às Organizações Populares Rurais (SASOP).

Conexão Solidária
EM AÇÃO
Visitas técnicas
As visitas técnicas iniciais do Projeto Para Fortalecer as Finanças Solidárias no
Estado da Bahia tinham como foco diagnosticar as necessidades e
dificuldades das experiências solidárias acompanhadas, com ênfase aos
esclarecimentos e orientações na gestão e implementação da metodologia a
partir de cada experiência.
Visando auxiliar os grupos na elaboração e/ou aprimoramento dos seus
instrumentos de gestão, as visitas técnicas do segundo momento possuíram
um caráter eminentemente formativo. De tal maneira que a visita técnica e
oficina se tornaram eventualmente um só instrumento. Como resultado é
possível perceber uma maior mobilização e engajamento de alguns grupos,
principalmente, na construção de instrumentos de gestão coletivos.
Entramos agora no terceiro momento do projeto e as visitas técnicas somam
ao seu caráter formativo a perspectiva de articular os empreendimentos
Formações possibilitaram maior
solidários para a formação de redes territoriais e estadual. O desafio se amplia, mobilização e engajamento dos grupos
mas entendemos que este caminhar vem gerando frutos promissores a todos
os atores que utilizam os FRS como uma ferramenta de desenvolvimento social, sustentável na Bahia.

CENÁRIO: Fundo Rotativos
e espaço de gestão
O Comitê Gestor Estadual de Fundos Rotativos Solidários da Bahia, criado em
2011 e formado pela sociedade civil e pelo poder público Estadual, é o espaço
de gestão dos projetos de FRS conveniados com o Estado e em suas reuniões é
construída também a sistematização das ações de acompanhamento e
formação do projeto executado pela Cáritas Brasileira.
Este espaço de gestão se apresenta como peça fundamental na garantia da
construção participativa das políticas para o campo da economia solidária,
especificamente os fundos rotativos solidários. O entendimento da
relevância deste espaço como fomentador do processo de discussão e
articulação dos atores que atuam com FRS necessita ser reforçado.
O Comitê oportuniza o acompanhamento de várias experiências no estado da
Bahia. Através das trocas, debates, são construídas as diretrizes para o
assessoramento e formação dos participantes dos empreendimentos
solidários, visando facilitar as gestões locais dos FRS e a percepção de como
estes podem ser caracterizados como uma política pública de
desenvolvimento local.
No cenário que temos é importante destacar que os FRS são uma experiência
em construção, precisam se expandir por meio da difusão de informações, de
capacitação e, sobretudo, com a participação e o fortalecimento do Comitê
Gestor Estadual de Fundos Rotativos Solidários.
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PRÓXIMOS PASSOS
Redes de solidariedade
Neste momento se estabelece um
processo de articulação para
formação de Redes de colaboração
entre os empreendimentos de FRS
existentes no estado da Bahia. As
C o n fer ên ci as Ter r i t o r i ai s de
Economia Solidária colaboraram
para este desenho e animaram os p
a r t i c i p a n t e s d o s
empreendimentos solidários
acompanhados a construir esta
realidade. Teremos no segundo
s e m e s t r e d e 20 1 4 m a i s u m
Intercâmbio de Experiências e um
Seminário Estadual. Estes espaços
serão fundamentais para que se
estabeleça, ainda este ano, uma
comissão articuladora da Rede
Estadual de Fundos Rotativos
Solidários na Bahia.
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