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CONSTRUINDO A INTEGRAÇÃO
Novembro de 2014 foi o mês de importantes eventos estaduais relacionados com a Economia Solidária,
principalmente no campo das Finanças Solidárias. Este calendário estadual teve como um dos elementos
motivadores o debate e a reflexão do movimento sobre como se daria a sua participação na 3ª Conferência Nacional
de Economia Solidária (CONAES), e as possibilidades de integração das metodologias de Finanças Solidárias (Fundos
Solidários, Bancos Comunitários, Cooperativas de Crédito Solidário).
A ação de troca de saberes, de reflexão e tomada de posicionamento articulado foi possível com a realização do 4º
Intercâmbio do Projeto de Fortalecimento dos Fundos Rotativos Solidários (FRS), em Serrinha‐BA, de abrangência
Estadual, e o apoio ao Grupo de Trabalho de Finanças Solidárias do Conselho Estadual de Economia Solidária da Bahia
na promoção do Encontro Estadual de Finanças Solidárias da Bahia, em Feira de Santana‐BA. Estes dois eventos
aconteceram em novembro de 2014.
Desta agenda saímos com um grande desafio. Todos e todas que lá estiveram construíram um compromisso de
caminhada para a integração de metodologias das Finanças Solidárias, possibilitando vias concretas para a
estruturação de um Sistema de Finanças Solidárias. Aos Fundos Solidários cabe o desafio de se estruturar em uma
Rede Estadual, a partir das experiências consolidadas nos territórios.

BATE-PAPO COM ELENEIDE ALVES, CONHECIDA COMO LENINHA,
DIRETORA DA ARCO SERTÃO
Evolução. É assim que Leninha define o trabalho realizado pela associação. Neste bate papo ela relembra como
começaram a trabalhar com o FRS , o processo de crescimento do grupo. Confira!
Como vocês começaram com o FRS?
Leninha: “Falar sobre o FRS sempre é uma forma que emociona a todos, pois evoluímos. Começamos com o
Banco do Nordeste com R$ 60 mil. Com esse valor conseguimos ter certeza do que queríamos. Depois veio o
recurso da SETRE. Para construir esse projeto fizemos encontro onde todos disseram o que queriam. O diferencial
é exatamente esse, porque veio da mente deles.
Como avalia a participação das pessoas?
No início da participação do senhor Jacinto, ele vinha com dona Beronice e dona Maria e elas não falavam nada.
Depois foi feito um trabalho de empoderamento das mulheres. Tinha depoimentos de mulheres que sonhavam,
na vida, em comprar uma calcinha sem ajuda do marido. Hoje temos 48 empreendimentos filiados a Arco Sertão.
Em seguida, veio a demanda das embalagens e fizemos a compra coletiva com os fundos rotativos. Se ficarmos
parada, só no cantinho, esperando cair do céu, fica mais difícil. Nós participamos de outros editais.
Fale brevemente da Arco Sertão?
A Arcos Sertão é uma associação e a Arco Sertão Central é uma
cooperativa que comercializa produtos de grupos produtivos da
Ecosol. As capacitações não têm custo para os grupos. Esse recurso
vem de projetos, através de parcerias com o Movimento de
Organização Comunitária ‐ MOC. Muitos empreendimentos não
estão pagando o FRS com dinheiro e sim com produtos. Cada
empreendimento pode acessar até R$ 10 mil por ano. A taxa de
juros é de 5% em cima do montante. A partir de cinco pessoas é
considerado coletivo, podendo acessar o FRS. O grupo mesmo é
avalista, onde todos assinam.

Seu Jacinto e a família
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EM AÇÃO
CONSTRUÇÃO DO PROCESSO DE ARTICULAÇÃO DA REDE DE FUNDOS SOLIDÁRIOS DA BAHIA
Com a contratação da articuladora de redes Maíra Barbosa Silva iniciou‐se processos de visitas, diagnósticos com o
intuito de levantar informações sobre as lideranças dos empreendimentos de economia solidária. Até início de
fevereiro de 2015 pretende‐se efetivar visitas a todos os grupos mapeados para o projeto.
Oficinas Territoriais
Serão realizadas duas oficinas territoriais, no mês de Janeiro de 2015, com a proposta construí uma metodologia de
sistematização; e em Fevereiro, para criar subsídio para sistematização do processo de assessoramento do projeto
Fortalecer Finanças.
Seminário
Nos dias 18 e 19 de março de 2015 ocorrerá o Seminário de avaliação do projeto que proporcionará aos
empreendimentos de economia solidária, outros participantes, assim como o Comitê Gestor de Fundos Solidários
do Estado da Bahia e o Governo do Estado da Bahia avaliarem conquistas, desafios e perspectivas do projeto.
Construção Coletiva
Nesta etapa do projeto, estamos concentrados na sistematização do Projeto, que ocorrerá através da execução de
oficinas territoriais. Será um momento de reflexão e avaliação da caminhada destes dois anos.

CONAES E POLÍTICAS PÚBLICAS
As conferências públicas
são as ferramentas
estratégicas que estão a
serviço da participação
direta da população.
Essa participação pode
se concretizar em
diversos eixos, mas o
ponto principal está no
debate de temas e
questões relevantes da sociedade para a formulação de políticas
públicas.
Na 3ª Conaes entendeu‐se as políticas públicas de economia
solidária como ferramentas construídas a partir do reconhecimento
dos direitos de cidadania dos trabalhadores e trabalhadoras,
especialmente daqueles que atuam nas iniciativas econômico‐
solidárias. Participar destas conferências públicas é um momento
privilegiado, é o fortalecimento da participação direta. Toda
organização da sociedade civil que promove, fomenta a economia
solidária deveria fortalecer a incidência de seus representantes,
qualificando‐os para essa importante e estratégica representação.
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COMO FUNCIONA O FRS ?
O Fundo Rotativo Solidário (FRS) é como
uma poupança comunitária gerida
coletivamente para fortalecer as iniciativas
produtivas ou outras necessidades da
comunidade. Normalmente quem precisa
de dinheiro procura os bancos, no caso do
FRS a forma de obter crédito é mais fácil, a
comunidade levanta recursos e ela própria
faz o gerenciamento desse dinheiro. A
Bahia está caminhando a passos largo, com
os diálogos feitos com o Estado, tendo uma
secretaria voltada também para apoiar as
experiências de fundos rotativos, desde o
fomento até a formação de uma rede.
Temos um Comitê Gestor Estadual de FRS e
os fóruns territoriais e estadual, onde
incidimos para pautar a importância desta
m e to d o l o g i a co m o e st raté g i a d e
desenvolvimento local e territorial. A
perspectiva é de crescimento.

O Conexão Solidária é uma publicação do projeto Para fortalecer as finanças solidárias no Estado da
Bahia através da consolidação de metodologias de constituição, implementação e gestão de Fundos
Rotativos, desenvolvido pela Cáritas Brasileira Regional Nordeste 3 em parceria com a Setre/Sesol.
Textos e fotos: equipe do projeto. Projeto gráfico e edição de texto: Marilda Ferri/Cannal Assessoria em
Comunicação. Revisão: Cristina Cardoso.
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