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1. Apresentação 

 
 

O Fórum Brasileiro de Economia Solidária realizou a XIV Reunião da Coordenação Nacional do Fórum 

Brasileiro de Economia Solidária – FBES em Contagem/MG nos dias 17 a 19 de novembro/2016. Esta 

reunião teve como objetivo refletir o atual contexto político através de uma reflexão e análise de 

conjuntura interna e externa, fortalecendo as ações e planos dos fóruns macrorregionais, estaduais, 

locais/territoriais envolvendo-os no planejamento para a VI Plenária Nacional de Economia Solidária. 

Diante da atual conjuntura que o Brasil enfrenta com as crises econômicas, política e social o movimento 

de economia solidária mobilizou os estados com recursos próprios para garantir a participação da maioria 

dos fóruns estaduais. A reunião aconteceu com esforço e trabalho coletivo juntamente com os 

empreendimentos econômicos solidários, entidades de apoio e fomento e governos principalmente  

locais. 

O município de Contagem/MG se mobilizou através do seu Fórum Mineiro de Economia Solidária e 

também com parcerias importantes que destacamos como o Centro Universitário UNA e o Projeto 

Curumim no Parque São João em Contagem/MG, a Cáritas Regional Sudeste e o Instituto Marista de 

Solidariedade – CFES/Sudeste, onde os participantes puderam receber refeições, hospedagem, 

deslocamento e material didático. 

É com muita alegria e gratidão que reconhecemos que estes apoios foram fundamentais, pois este é o 

jeito de praticar os princípios da economia solidária: autogestão, cooperação, democracia, solidariedade e 

o respeito ao meio ambiente. Nestes três dias as 47 pessoas dos 13 estados mais o Distrito Federal 

puderam compartilhar de experiências do povo mineiro e também voltar para seus estados 

fortalecidos/as nessa construção de um país mais justo e solidário. 

O relatório apresenta toda a discussão e os encaminhamentos para 2017 que será um ano 

importantíssimo para o fortalecimento da Economia Solidária no Brasil que é a preparação e a  

mobilização de nossas bases locais/territoriais. Será um ano onde somos todas e todos convidados a 

mobilizar Rumo a VI Plenária Nacional de Economia Solidária. 

Na esperança de que 2017 possamos fortalecer a Economia Solidária em nossos estados, deixamos nosso 

abraço de gratidão a cada um e a cada uma que contribuiu na realização da XIV Reunião da Coordenação 

Nacional do Fórum Brasileiro de Economia Solidária – FBES. 

 
 

Abraço Fraterno 
 
 
 

Secretaria Descentralizada 
 

Fórum Brasileiro de Economia Solidária 



    

 

Tema: Economia Solidária – Ressignificando a Democracia 
Local: UNA – Contagem – Minas Gerais 
Data: 17 a 19/11/2016 

Horário 17/11 – Quinta- Feira 
 

18/11 – Sexta-Feira 19/11 - Sábado 

7hs    Café da manhã Café da manhã Café da manhã 

Manhã  

 

08: hs  

 

As  

 

12:hs 

1. Mística de Abertura  

2. Apresentação do Forum Mineiro  

3. Equipe de Trabalho  

1.situação atual do FBES 

2.Apresentação sobre fundos 

solidário /Synara  

3. Emenda Parlamentar 

/Luciano 

4. VI Plenária  Debate sobre a 

VI plenária  

5. Planejamento do FBES 

1. Oficina sobre Cirandas  

2. Avaliação e Encaminhamentos 

3. Mistica de encerramento  

12:30hs  Almoço 



    

 

 

Horário 17/11 – Quinta- Feira 
 

18/11 – Sexta-Feira 19/11 - Sábado 

Tarde  

14:hs 

 

As 

 

18:30hs 

 

 

1 Acolhida UNA 

 

2  Análise de Conjuntura/ Prof. Roberto 
Mercadante 
 
3  Debate Plenária 

 
4  Avaliação e Encerramento da fala 
 
5  Construção participativa da Linha do Tempo 
da Economia Solidária no Brasil 
 

6  Finalização da Linha do Tempo 
 
7    Trabalho de Grupo 5 Macro Regiões 

Apresentação dos Grupos 

1  Explanação e Divisão para o 
Planejamento dos Grupos de 
Trabalho 
 
2   Apresentação dos Grupos 
de Trabalho 
 
3   Operacionalização do Plano 
de Ação: Coordenação 
Executiva? GT? Secretaria 
Descentralizada? 
Informes e Encerramento 

 

 

 

Retorno para os estados  

19:30hs Jantar  Confraternização   
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2. Local de realização 

Os representantes dos Fóruns Estaduais de Economia Solidária de 13 estados e o Distrito Federal se 

encontraram no Projeto Curumim no Parque São João em Contagem/MG, onde foram realizadas as 

refeições e hospedagem. O local das atividades aconteceu no Centro Universitário UNA - Av. João 

César de Oliveira, 5757 - Beatriz, Contagem – MG. 

 

3. Participantes 

Participaram 47 pessoas da XIV Reunião da Coordenação Nacional do Fórum Brasileiro de Economia 
Solidária – FBES em Contagem/MG durante os dias 17 a 19 de novembro/2016, destacamos que 
tivemos representantes das 5 regiões do país, num total de 13 estados e o Distrito Federal, conforme 
tabela abaixo: 

 

 Região Norte (03): Tocantins, Rondônia e Pará 

 Região Nordeste (02): Piauí e Paraíba 

 Região Centro Oeste (02): Goiás e Distrito Federal 

 Região Sudeste (04): Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo e Rio de Janeiro 
 Região Sul (03): Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OR D Região  UF PARTICIPANTE S REPRESENTAÇÃO CONTATO 

01 

N
o

rt
e

 

TO 
Eni Tereza da Cunha Secretaria Descentralizada- FEES/TO/NO - Palmas (63)99979/889 2 

02 RO 
Jair de Oliveira Chaves 

EES - Ouro Preto - Rondônia 
(69)99978/5831 

 
03 

 
PA 

Rosa Maria Alexandre da Silva 
Fórum Paraense/Rede 

Amazônica/Castanhal 
(91)98216/4949 

 
04 

N
o

rd
e

st
e

 

 
PI 

Solange Maria da Silva 
CAFPES/Teresina- PI 

(86)99927/5868 

05 PI 
Neumaria C. S. e Silva 

AMPRAF/ São Pedro do Piaui-PI 
(86)99976/4690 

06 PI 
Fernando Benvindo 

Fazenda da Paz/Teresina-PI 
(86)9946/4343 

07 PB 
Flávio Gomes de Pontes 

Fórum/PB – João Pessoa 
(83)98797/8475 

08 

C
en

tr
o

- 

O
es

te
 

GO 
Claudia Cristina M. Lima Cajueiro/ Secretaria Descentralizada/Goiânia (62)99168/9833 

09 GO 
Iva Ana E. de Resende 

APRO.BOM/Nazário 
(64099967/3727 

10 DF 
Synara de Almeida Centro Estudos e Assessoria/Brasília (61)99851/3232 



    

 

 
OR D Região  UF PARTICIPANTE S REPRESENTAÇÃO CONTATO 

11 

Su
d

e
st

e
 

ES 
Iraneide Soares de Andrade Secretaria Descentralizada/EES- ES/FEPS/Serra (27)98822/1617 

12 ES 
Rosangela Martins Penha EES-Fórum Estadual do Espírito Santo/Serra (27)99853/2148 

13 SP Luciano    Siqueira Mina Rede de Gestores /São Paulo/Carapicuíba 
(11)94284/4470 

14 SP 
Cleberson da Silva Pereira 

EAF – ULM -São Paulo 
(11)98212.3217 

15 SP Robson Grizilli Rede de Gestores/Guarulhos (11097572/9903 

16  
SP 

Maria Aparecida Reis Adriano  
EES/CNES/ Santo Andre 

(11)97662/723 
0 

17 RJ Elza Santiago EES/Rio de Janeiro (21)96888/5975 

18 
M G Humberto Wagner 

Vencer Juntos/Montes Claros 
(38)99136/3378 

19 
M G Luiz Carlos C. Oliveira Escola Sindical 7 de novembro/Belo Horizonte 

(31)3381/4835 

20 
M G Neusa Maria Ferreira Fórum Estadual de Minas Gerais/Belo 

Horizonte 

(31)99817/8015 

21 
M G Roberte Miriadanto 

UNA - Contagem 
(31)98625/5150 

22 
M G Adeilza Dias Pereira Projeto Economia Solidária/UNA/Contagem (31)99271/9855 

23 
M G Sandra Cristina B. Medeiros Universidade Aberta – UNA/Contagem (31)99995/7308 



    

 

 
 
 
 
 

OR D Região  UF PARTICIPANTE S REPRESENTAÇÃO CONTATO 

24 

 

M G 
Maria Fernanda s. Lopes 

Universidade  Aberta – UNA/Contagem (31)98454/6842 

25 

 

M G Jose Rubens Gomes 
SEDESE/Belo Horizonte (31)3916/9107 

26 

 

M G Marilia Barbosa Cunha Universidade Aberta – UNA/Contagem (31)98424/1353 

27 
Su

d
es

te
 

M G Marco A. B. Silva Universidade Aberta – UNA/Contagem (31.)97666/1012 

28 
M G Mariana Pereira Universidade Aberta – UNA/Contagem (31)8774/4846 

29 
M G Arthur A. Lauriano Instituto Pauline-Juvesol/Belo Horizonte (31)98328/3719 

30 
M G Cleido Vieira Caldeira Projeto Economia Solidária/UNA/Contagem (31)99734/7432 

31 
M G 

João  L. N. 
Cooperativa de Cosméticos/Esmeraldas 

(31)99310/6338 

32 
M G Maria Miranda Alves Projeto Economia Solidária/UNA 

/B. Horizonte 
(31)99606/5732 

33 
M G Izabel de Lima Leia Projeto Economia Solidária/UNA/Contagem 

(31)2557/6135 

34 
M G Sonia Souza Gama Projeto Economia Solidária/UNA/Contagem  

35 
M G Agnaldo Rolim de Moura Projeto Economia Solidária/UNA/Contagem (31)97524/5494 

36 
M G Monaiso Santini Projeto Economia Solidária/UNA/Contagem (31)98222/6562 



    

 

 

OR D Região  UF PARTICIPANTE S REPRESENTAÇÃO CONTATO 

37 
 M G Raquel Adelia 

A. Viana 

Projeto Economia Solidária/UNA/Contagem (31)98803/0782 

38 
 M G 

Ivonete Julia S. 
Projeto Economia Solidária/UNA/Contagem 

(31)3357/4351 

39 
M G 

Samuel da Silva Carítas  MG/Belo Horizonte (31)3412./8743 

40 
M G Raimundo Miranda Projeto Economia Solidária/UNA/Contagem (31)98864/1972 

41 
M G 

Vera Parreiras 
Projeto Economia Solidária/UNA/Contagem 

(31)3392.6608 

42 

Su
l 

SC Krisiany Mariely Bender 
Santa Catarina//FCES 

(49)99104/0321 

43 
PR Maria Solange Hermam 

CTBA - Paraná (41).99175/1248 

44 RS Gilmar Gomes Rede ITCP’s/ Porto Alegre 
(51).99903/6653 

45 
RS Daniela Van Der S. Pimentel 

Marista/ Porto Alegre 
(51).99790/2485 

46 
RS Maria Suziane Gutbier 

FGEPS/Novo Humburgo 
(51).99782/7144 

47 
RS Chaeveston Lourenço 

FGEPS/Santa Maria 
(55).98436/9855 



    

 

 

4. Parcerias 
 
 

A realização da XIV Reunião da Coordenação Nacional do Fórum Brasileiro de Economia Solidária – FBES em Contagem/MG aconteceu apenas com 
as parcerias que contribuíram com alimentação, hospedagem, material didático, salas, auditório, deslocamentos, equipamentos e recursos 
humanos. Destacamos as parcerias: 

 

 Fórum Mineiro de Economia Solidária; 

 Centro Universitário – Una de Contagem/MG – Prof. Agnaldo e a Diretora Tatiane Puiati; 

 Câmara Municipal de Contagem/MG – Vereador José Antônio (Partido dos Trabalhadores); 

 Projeto Curumim - Parque São João - Contagem/MG; 

 Cáritas Regional Minas Gerais; 
 Instituto Marista de Solidariedade – Centro de Formação em Economia Solidária – Regional Sudeste; 

 Fóruns Estaduais de Economia Solidária. 
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5. Objetivo da XIV Reunião da Coordenação Nacional do FBES 

 
A coordenação nacional do FBES reuniu-se com o objetivo de refletir o atual contexto político através 
de uma reflexão e análise de conjuntura interna e externa, fortalecendo as ações e planos dos fóruns 
macrorregionais, estaduais, locais/territoriais envolvendo-os no planejamento para a VI Plenária 
Nacional de Economia Solidária. 

 
 
 
 
 
 

6. RELATÓRIO DA XIV Reunião da Coordenação Nacional do FBES 
 

 
PRIMEIRO DIA – 17 de novembro/2016 

 

 
Manhã - Acolhida e Recepção da/os Participantes 

As/os participantes foram acolhidas/OS no Projeto Curumim no Parque São João em Contagem/MG  

na manhã do dia 16 de novembro/2016. Todas as regiões trouxeram símbolos, sementes e produtos 

dos empreendimentos de seus estados, construindo uma grande mandala ao som da música: Espelho 

de Nós (Milton Nascimento). 

A acolhida foi momento de reafirmar o compromisso dos militantes da Economia Solidária de todo 

país na construção desse momento do Fórum Brasileiro de Economia Solidária, sendo que esta 

reunião é um sinal de resistência e luta dos fóruns estaduais que enviaram seus representantes com 

recursos próprios para somar forças e experiências. 

 
 
 
 

 

Tarde – Acolhida no Centro Universitário UMA 

Coordenação do dia: Daniela (RS) e Luciano (SP) 
 

Após o almoço as/os participantes foram conduzidas/os para o Auditório do Centro Universitário UNA 

em Contagem/MG, a Diretora Tatiane Puiati acolheu a todas/os e apresentou a equipe que compõe a 

Universidade e que se envolve no Projeto de Extensão de Economia Solidária. A equipe acompanha 

grupos produtivos de Contagem e região que todas as quintas-feiras acontece a feira de economia 

solidária na universidade com alimentação, artesanato, acessórios e artesanatos. 
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Equipe do Centro Universitário UNA 

Tatiane Puiati – Diretora 

Prof. Agnaldo  - Projeto de Extensão ECOSOL 

Adima Leite – Biblioteca 

Adolfo Leoni – Comunicação 

Gledson Santos – Una Virtual 

André Luiz – Ampliar 

Kenia Moreira – Infraestrutura (NSM/NS) 

João Paulo Gomes – Núcleo de Suporte a Informática (NSI) 

Valquíria Gomes – Coordenadora Administrativa (Pós-Graduação) cursos presenciais 

Patrícia Nunes e Simone Costa -  Coordenadoras Administrativa 

Wanderson Medeiros – Centro de Atendimento ao Aluno - CAA 

 
 
 
 

Análise de Conjuntura 

Professor/Doutor Roberto Mercadante – Economista da Una/Contagem/MG 
 

O auditório do Centro Universitário da UMA de Contagem/MG, reuniu acadêmicos, professores e 

representantes dos Fóruns Estaduais de Economia Solidária para ouvir a Análise de Conjuntura 

do atual momento que o Mundo e em especial o Brasil enfrenta no contexto ECONÔMICO, 

SOCIAL e POLÍTICO. 

 

Contexto econômico, social e político: 

Economistas, cientistas sociais e políticos do mundo inteiro analisam que o sistema capitalista se 

depara nestes últimos anos com uma das suas maiores CRISES, envolvendo os sistemas: 

econômico, social e político. 

A  economia  internacional  vem  apresentando  a  queda   nas   taxas   de   crescimento,   com   

elevada financeira e tendência à deflação de preços, das commodities e bens industrializados, 

devido ao excesso de oferta de produtos e de capacidade ociosa instalada em diversos setores 

manufatureiros. 

A previsão não é satisfatória, porque a economia vem apresentando baixo dinamismo 

principalmente nos países em desenvolvimento, não tendo condições de sustentar um ciclo de 

expansão. Um dos fatores dificultador é o não investimento num crescimento sustentável nas 

economias desenvolvidas e a despeito de políticas monetárias muito agressivas – afrouxamento 

monetário e taxas de juros próximas de zero desde 2008–, as economias emergentes estão 

sendo empurradas para o torvelinho da crise. 
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Isso acontece por causa da contração da demanda puxada pela desaceleração da China, queda nos 
preços das principais commodities, elevada volatilidade dos mercados financeiros, desvalorização das 
moedas, fuga de capitais desde a sinalização de alta da taxa de juros básica nos Estados Unidos 
contração do crédito. Esse conjunto de fatores arrasta parte significativa dos países em desenvolvimento 
para um período de recessão ou de baixo dinamismo econômico. 
 

Na conjuntura atual destaca-se a elevada instabilidade dos países emergentes, além do crescimento do 
risco de uma desaceleração nos Estados Unidos, na Europa e no Japão, desencadeada pelas perspectivas 
de alta das taxas de juros americanas e de valorização do dólar. Assim, a deterioração dos   mercados   
financeiros,   os   impactos   da   desaceleração   na   China,   a   queda   do   preço   das commodities, 
sobretudo do petróleo introduzem o risco de uma nova recessão global. 
 

Os países em desenvolvimento, como é o caso o Brasil possui desafios gigantescos o que significa na 
mudança de estruturas importantes como reformas econômicas -tributárias, jurídicas e políticas. 
 

 
Qual crise vivemos? 
A Crise que vivemos é uma das mais sérias que o capitalismo vive, ela é uma crise de 2008 americana. É 
uma crise de confiança dos mercados. As instituições financeiras fizeram algumas escolhas, fazendo que 
a confiança dos investidores caísse. Há uma queda de confiança, comprometendo a produção, tendo 
uma queda na produtividade. Após 8 anos estourada a crise no Estados Unidos, houve uma queda 
generalizada, como base de queda na atividade econômica. 
Após 30 (trinta anos) esta é a primeira grande queda a nível de emprego, essa queda ficou intensa a dois 
anos atrás, gerando um impacto no mundo todo. Isso ocasionou numa escolha nos governos, os quais 
optaram por investimentos e repasses de verbas, e não necessariamente que estes gastos  foram 
investidos a sociedade. Destaca-se que grandes partes destes valores se concentraram dentro das 
próprias instituições financeiras. 
Nos Estados Unidos e Europa aconteceu o aumento de gastos. Países europeus como: Grécia,  Espanha e 
Portugal geraram grandes endividamentos. A Grécia sofreu drasticamente, que ficou implícita sua 
situação financeira e política a nível mundial, além da Inglaterra e União Europeia, que demarca que a 
crise é uma crise internacional está se formando. 
Para termos uma ideia a Grécia que é uma grande vilã, temos 60 a75 % de endividamento, o país tornou 
inviável os seus investimentos, sendo que a resposta dos governos está sendo agressiva em cortes de 
gastos, seja em políticas públicas para tentar reequilibrar suas contas. Na Europa – Alemanha país que 
comanda tem tomado política de hostilidade, causando conflitos políticos. 
Isso remete ao Brasil, no primeiro momento não chegou essa crise, o país é um país de confiança, houve 
uma sobrevida e grandes fluxos internacionais especulativos apenas passavam pelo país, houve uma 
tendência de especulação interna. Momentos entesouramento de renda, a população gerou um MEDO 
e quando estamos com medo gastamos menos. 
Esse impacto tem se tornado menos intenso, um exemplo é quando há necessidade de trocar de  carro a 
tendência é que este tipo de consumo secundário, não é mais prioridade, porque os tributos, com 
defictes primários são cada vez maiores, com uma lacuna nesse momento. 
O Brasil com o atual governo, com aprovação de um déficit primário com gastos inferior das receitas, 
está com uma arrecadação de 33% e com um aumento direcionado de 1 a 2% do PIB para o ano que 
vem, isso significa que o país endividará. Imagina-se ou prevê que para combater este endividamento o 
Brasil precisa que ao final de 2016 seja economizado em seus gastos cerca de 80 bilhões de reais,  o 

http://www.cartacapital.com.br/revista/864/o-tropeco-de-godzilla-4333.html
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gasto atual é de 180 bilhões. Os 120 bilhões de reais do PIB, com a intensão é  que os cortes nos gastos 
públicos, possa se tornar deficitário. 
 
Cortar em diversos aspectos, constata-se que a forma de gastar a receita tributária é engessada como 
saúde. O que o governo propõe é a PEC 241 – teto de gastos propõe que gastos com saúde e educação 
sejam congelados por 20 anos. O que os economistas têm dialogado, não é algo trivial e solucionado 
nesses três anos. O que se considera neste contexto é que há uma tendência mundial de crise fiscal, não 
é uma preocupação apenas no Brasil. 
 

Essa conjuntura econômica interfere a conjuntura política que tem gerado alguns impactos indiretos, 
todo momento de crise mundial econômica, sugere impactos políticos. Temos um déficit de 1 % de PIB, 
a Europa – em especial a França tem 20% de taxa de desemprego que atinge principalmente aos jovens. 
Isso acontece por conta do entesouramento – pessoas com medo elas se protegem, o  conceito de 
“endiretormismo” 
Estamos vivendo a “intolerância”, um conceito de globalização cultural muito forte, temos essa retração. 
Temos simbolicamente duas vitorias políticas que marcam esse novo conceito, o primeiro é a saída da 
Inglaterra na União Europeia, pela população das grandes cidades como Londres, e cidades do interior 
falou-se na retomada da Inglaterra para os ingleses. O medo do desemprego está  aumento, o que 
devemos fazer? Talvez é escolher o vilão da história - o desemprego? O que tem sido vilão é aquele que 
vem de fora – estrangeiro. Nacionalismo exacerbado, gerando intolerância e dando passos para trás. 
Outro fator é a eleição americana – discurso do Trump é voltado para essa percepção, cultura americana 
em augi, e a centralização dos governos e superproteção, barreiras de troca cultural. É  uma intendência 
de ser revertida a curta prazo como conviver e não adaptar, caminhar como um grupo organizado e 
focado com objetivos. 
Essas forças devem ser intensificadas, o emprego não está em queda, o Brasil está com 11% de 
desemprego, isso não é taxa alta. O que temos no país é a receita em queda, o governo cortando gastos, 
mas muitas despesas atreladas a legislação. Não vivemos bons dias, vivemos num conjunto de crises as 
quais são: política, econômica e social. 
 

Por fim, Mercadante questionou: Como a sociedade civil precisa lidar com essa realidade? 
 
 
 
Debate: 
Debate foi por blocos a cada três colocações o Prof. Mercadante apresentava suas considerações. 
 
 
 

Gilmar (RS) – disse que seu histórico do movimento de economia solidária se passa na atuação em das 
redes de incubadoras da região sul. Acredita que a receita para combater esse problema é uma opção 
política. Pesquisa do PIB demonstra que mesmo com a crise a Rede Globo lucrou 13 bilhões. O que 
poderia ser feito? A saída é uma reforma tributária, repactuar a dívida pública e quem tem renda não 
paga imposto. Tem pessoas com 40 contas bancárias, adotar uma política para organizar essa 
discrepância. Chegou num ponto muito crítico que é preciso fazer algo para mudar. 
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Elza (RJ) – acredita que vive num momento muito difícil ao ver toda essa corrupção instalada e 
questiona o porquê que nós não estamos fazendo nada? Porque os movimentos não estão na rua? 
Ninguém quer mudança? Sente que os movimentos estão longe um do outro e ainda se indigna que se 
todos sabem de tudo isso que se passa no país, ainda continua votando em pessoas como estes que 
tomaram o poder. Por fim disse que se sente cansada de tanto refletir e não ter ação que transforme 
essa realidade. E pergunta: A economia tem resposta para a toda essa crise? 
 
 
Luciano (SP)– a PEC que congela os gastos públicos por 20 anos, temos uma política que visa manter o 
mercado financeiro e politicamente entra na criminalização dos movimentos sociais. A entrada de 
pessoas que exigem a presença do exercício. Chama atenção que o trabalhador está proibido de entrar 
no Congresso Nacional, isso mostra que estamos perdendo espaço, e que estamos vivendo um 
retrocesso. Ainda pontua: O desmonte da economia solidária nos últimos três anos, com rebaixamento 
da Secretaria Nacional de Economia Solidária e a Subsecretaria. 
Luiz (MG) – não podemos esquecer de onde viemos, que quem inventou uma estrutura de estado que 
inevitavelmente é o comitê gestor da burguesia, se isso é uma verdade não tem recurso público sem 
tributos e sem consumo. É o básico da economia capitalista. Queremos sair dessa crise econômica e 
política? Queremos ter mais 12 milhões de consumismo? A saída é essa: ter carteira assinada, bruto 
para grande maioria desse povo. Para repetir o trabalho subordinado novamente. Analise: informar, 
formar, organizar e lutar 
 

Considerações do Professor: 
 

Soluções deverão ser através de diversas vertentes, condições para amenizar a crise brasileira, a 
tributação de grandes fortunas, os gastos dos parlamentares, reforma tributária – Itamar Franco dizia 
uma revolução tributária. Tem diversos caminhos para trabalhar esse problema. O foco é: não podemos 
esconder mais esse problema, precisamos definir o que queremos para futuro do Brasil, da economia 
solidária e para nossas comunidades. E na democracia isso passa pelo voto. 
Elza disse da mobilização, gosta de estudar o conceito de mobilização e incentivo e escreveu: 
Legitimidade do Poder – é uma teoria particular: o custo de manutenção do governo é os custos da 
corrupção e desorganização política, o modelo do partido – com que ele representa, e o que as políticas 
representa isso não é suficiente para ACORDAR O GIGANTE, a população precisa ter uma intervenção 
democrática. Não estamos vendo o problema do tamanho que vá levar nossa ação. Nos jamais 
conseguiremos acabar com a corrupção e sim diminuir. 
O reposicionamento da economia solidária, percebe-se mais do que nunca a organização  da  economia 
solidária é indispensável para solidificação. A força do movimento e relevância para o  Brasil, a economia 
solidária tem condições de oferecer um movimento econômico que o mercado formal não tem, um 
movimento local é forte. A pressão está ficando muito forte é o momento ideal para planejar as ações 
de movimento da economia solidária. 
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Debate 
 

Cleberson (SP) – não resolveu os problemas principalmente sobre a uma política ortodoxa com 
contensão de gastos, já não temos a poupança do petróleo. Os gastos para saúde, educação, e se não é 
obrigado a fazer eu não faço, isso é atual postura do governo. A política de expansão do crédito, a gente 
não vai conseguir de ter intervenção no mercado. Isso vai ter um estoque de dinheiro. Que reforma 
econômica podemos fazer não tirando os direitos? Partir para uma expansão do mercado interno. 
Quando tiver a lei de economia solidária teremos uma seguridade jurídica,  temos  uma cultura 
capitalista o que é bom é ser patrão. Preocupado que o país vai ter. 
Joao (MG) – agravamento da crise, o capitalismo vive sempre em crise. Desmonte das políticas públicas 
e trabalhadores, estão sendo retirados os direitos, o processo: rasgamos nossa constituição, como 
senhor enxerga esses impactos políticos nacionais e internacionais. 
Robson (SP) – que modelo de Estado que queremos, não temos outra alternativa, é dentro de um 
estado que não é nosso, esse modelo não é da classe trabalhadora. O modelo de estado para que que 
ele serve? E para que que o estado existe. Um modelo de estado republicado. Temos uma outra 
economia acontece, que outra economia dentro do capitalismo. Disputamos mercado, o artesanato 
vendendo na pracinha disputando migalhas. Temos que repensar sim, desde 11 e 13 anos diferentes, 
diante dessa crise. A pressão que está acontecendo, não nasceu agora. Não analisamos isso, podendo 
analisar o que está na mídia, o grande ganho quem sai lucrando é a mídia e os bancos. Não são eles os 
empresários o funcionalismo vai ter que pagar entre 11 a 13% que pagará essa dívida. Retrocesso com 
eleição. 
 
 

Considerações do Professor 
 

Política do bem-estar social se é solução, não definiu isso como objetivo nacional, é que alguns tipos 

de política, o Brasil não tomou essa decisão. Tivemos apenas lampejos e brilhos disso. Até mesmo nos 

governos anteriores, com ações anteriores, com percepção particulares, não está claro para os 

políticos o que a população brasileira quer. Como ela é muito desestruturada, a população brasileira 

não definiu isso. Queremos o bem-estar social, ou essa percepção de qual desses caminhos que 

precisamos trilhar. A solução não é trivial, professor Clovis de Barros – USP existe uma tendência no 

Brasil a existência mecanicista, quando um sistema de engrenagem todos ficavam ricos, isso é um 

conceito falho do século XIX que ficou preso na nossa mente. O mundo é orgânico, os impactos que 

geram em diversos meios de economia geram e resultam em outros impactos todos os problemas 

serão solucionados. Esse governo deve ser intenso e melhorar. A ideia mecanicista é perigosa: final 

feliz ainda não chegou, o final feliz tem que ser construído com muito suor e lagrimas. 

O mercado interno em momento de recessão e medo internacional existe uma tendência de 

potencialização do mercado interno. O mercado tolera hoje essa concentração de produção interna – 

com a China – acredita que não tolera. 
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A crise política é uma crise econômica, ela foi arrastada como um pano de fundo que não se justifica. 

Existe um problema de identidade partidária no brasil, onde que a população não tem objetivos 

definidos é uma onda de choque de crises econômicas que vivemos. 
 

A venda das estatais dos bancos, foram vendidos e o que fizemos? Em 2000 as grandes privatizações 

com 24% de juros e hoje estamos com 11% e estamos achando muito. E em 2000 o que fizemos? Que 

governo era? Governo do FHC foi o governo das privatizações, o que caucionou um a restruturação 

das reservas internas, com altíssimo desemprego. 

Uso do recurso para empresa, há uma escolha política. Aposta em manter vivas as empresas mesmo 

sabendo pagando e deixa de investir o modelo de desenvolvimento sustentável na base da economia. 

Escolha política atribui aos políticos a culpa é desses caras, não estamos trazendo para o ceio da 

sociedade. 
 

Gilmar (RS) - questiona: a corrupção está agravando a crise? 
 

Prof. Mercadante: continuou dizendo que existe economista liberalista e política e que são diferentes. 
 

A crise é proporcional é a corrupção não é a justificativa que o Brasil está passando. Falarmos de 

corrupção para entendermos tem que passar do bi, se rouba 1 real é corrupção. Para uma economia 

do pais quem rouba 100 milhões os números são frios, a crise cambial o dólar saiu para 2,30 tinha 

estado de Minas Gerais tinha exportação de minério que parou. Tem um peso consideravelmente. 

A população brasileira é afetada ao esforço produtivo, nossa capacidade de consumo caiu, os gastos 

de uma forma geral estão em queda. O momento de ouro o mercado imobiliário está se estabilidade. 

O judiciário tem independência dos poderes, o executivo tem que executar essas leis, a escolha do 

executivo. O judiciário respondesse ao executivo, relação de independência, essa forma de manter 

independência decisória dos poderes. 

Tributação no Brasil ele é muito claro e tem dois lados, que tem uma estrutura incapaz e não temos 

condições de lutar com a tributação inadequadas. Para melhorar o processo tem que gastar-se mais, 

toda solução tem consequências muito sérias. Temos governos para traz de forma muito rígida. 

Algumas escapam entre os dedos, a partir do que uma repressão não seria uma solução. 

Por fim, ressaltou que precisamos de novas lideranças, que falta no Brasil o HERÓI que temos vontade 

de seguir, e nasce nesse espaço, das pessoas que tem que assumir suas lideranças locais e territoriais, 

é preciso valorizar o que as comunidades tem de mais forte que a solidariedade, a produção, 

comercialização e consumo coletivo, essas práticas é que garante um outro tipo de desenvolvimento, 

um desenvolvimento de crescimento local e territorial é disto que o Brasil está precisando e nesses 

espaços que surgirão novos e novas líderes para mudar essa dura realidade que vivemos. Estamos na 

entre safra, enquanto nós aceitamos a receita da felicidade imposta que é oferecida como solução, 

nós não iremos procuramos uma solução real. 
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Construção da Linha do Tempo do Movimento de Economia Solidária 

Coordenação: Gilmar (RS) e Robson (SP) 
 

Após análise de conjuntura, as/os participantes construíram coletivamente a linha do tempo do 

Movimento de Economia Solidária a partir de 1994, a qual destacamos abaixo as principais 

ações/atividades: 

 
 
 

TEMPO/ANO  ATIVIVIDADES/AÇÕES 

2000  Criação do Fórum Mineiro de Economia Solidária 

 

 
2001 

 Belém /PA já com organização de feiras, Joana Mota liderança e militante da 
CEB’S é uma referência desta época. 15 anos do selo comemorativo do fórum 
paraense. 

 I Fórum Social Mundial (FSM) e criação do GT Brasileiro de Economia Solidária. 

 Encontro de Mendes – RJ; 

 

 
2002 

 II FSM 

 Eleição de Lula 

 GT / Governo de transição / Carta ao presidente Lula 

 I Plenária Nacional de Economia Solidária / SP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2003 

 Principais redes e fóruns destaca-se: rede Xique-Xique, FAES / AC, FPES / RN e 
FAES 

 II Encontro da Rede Brasileira de Socioeconomia Solidária – Guarapari  / ES 

 Fórum Gaúcho EPS 

 Criação do Fórum Brasileiro de Economia Solidária (FBES) 
 Criação do Fórum Paraibano 

 Criação do Fórum do Distrito Federal 

 III FSM 

 II Plenária de Economia Solidária / FSM/RS 
 III Plenária de Economia Solidária / DF 

 Criação da Secretaria Nacional de Economia Solidária (SENAES) e do Conselho 
Nacional de Economia Solidária (CNES) 

 Criação da Rede de Gestores Públicos 

 Fórum Catarinense de Economia Solidária 

 Fórum de Economia Solidária de São Paulo 

 Fórum de Economia Solidária do Paraná 

 I Reunião da Coordenação Nacional do FBES 

 
 

 
2004 

 Articulação em Goiás 

 I Encontro dos Empreendimentos / DF 
 FSM / Índia 

 II Reunião da Coordenação Nacional do FBES 

 Criação do Fórum do PI 

 FRES / RO 
 Criação da lei mineira 15028 EPS 
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  I Encontro Nacional de Trocas Solidárias 
 FAES /  AM 

 GT do Mapeamento / GT de Formação 

 FESTO / TO 

 Conselho Interlocutor do FBES 

 Fundação da UNICAFES 
 III Reunião da Coordenação Nacional do FBES 

 
 
 
 

2005 

 IV Reunião da Coordenação Nacional do FBES 

 FSM / RS 

 Mapeamento / Criação da UNITRABALHO 

 Projeto Etnodesenvolvimento 

 Criação do Fórum do Mato Grosso 

 Criação da Lei Municipal de ES Tangará da Serra 

 I Mapeamento SENAES / FBES / Programa Feiras 

 Criação do Fórum Estadual de Goiás 
 V Reunião da Coordenação Nacional do FBES 

 

 
2006 

 FSM / Venezuela 
 VI Reunião da Coordenação Nacional do FBES 

 I Conferência Nacional de Economia Solidária (CONAES) 

 TEIA – São Paulo 

 

2007 

 II Mapeamento SENAES / FBES 
 FSM / Nairóbi / Quênia 

 VII Reunião da Coordenação Nacional do FBES 

 

 
2008 

 IV Plenária Nacional de Economia Solidária, iniciado em 2006 

 VIII Encontro do Espaço Mercosul Solidário / Assunção/ Paraguai 
 III Encontro Latino-americano de Economia Solidária e Comércio Justo / Uruguai 

 VIII Reunião da Coordenação Nacional do FBES 

 
 
 

2009 

 FSM Belém 

 Criação do Cirandas (www.cirandas.net) 
 IV Encontro de Mundialização da Solidariedade / Luxemburgo e criação 

da Rede Intercontinental de Promoção da Economia Social e Solidária 

 IX Reunião da Coordenação Nacional do FBES 

 Campanha pela lei de Economia Solidária: iniciativa popular para um Brasil Justo 
e Sustentável 

 
 
 

 
2010 

 Campanha da Fraternidade Ecumênica “Economia e vida” 
 FSM 10 anos / POA 

 Fórum Social e Feira Mundial da Economia Solidária / POA 

 Encontros Regionais dos Fóruns Estaduais de Economia 
Solidária 

 II CONAES 
 IV Encontro Latinoamericano e Caribenho de Economia Solidária e Comércio 

Justo / Medellín / Colombia 

 Feira Panamazônica 

http://www.cirandas.net/
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  Decretos do Sistema Nacional do Comércio Justo e Solidário (7358) e do 
Programa Nacional de Incubadoras de Cooperativas Populares – PRONINC (7357) 

 II Mostra Nacional de Economia Solidária / Salvador 

 Ação conjunta com forças da economia solidária para criação do Ministério de 
Economia Solidária 

 
 
 

 
2011 

 FSM / Dakar / Senegal 
 Incidência do FBES junto aos ministérios e parlamentares sobre a política 

nacional de ecosol no governo federal 

 Mobilizações nacionais frente ao PL 865 (ministério da microempresa) e 
participação no Grito da Terra 

 X Reunião da Coordenação Nacional do FBES 

 Encontro Nacional de Diálogos e Convergências / Salvador 

 Fórum Internacional de Economia Social e Solidária (FIESS) / Canadá 

 
 
 
 

 
2012 

 Fórum Social Temático - Crise Capitalista, Justiça Social e Ambiental / POA 
 V Encontro Latinoamericano e Caribenho de Economia Solidária e Comércio 

Justo / RJ 

 Cúpula dos Povos por Justiça Social e Ambiental: contra a mercantilização da 
natureza e em defesa dos bens comuns / RJ 

 Apresentação do PL 4685 (política nacional de ecosol) pela Frente Parlamentar 
de Economia Solidária 

 V Plenária: Economia Solidária: bem viver, cooperação e autogestão para um 
desenvolvimento justo e sustentável / GO 

 Cúpula dos  Povos – RJ; 

 Feira de Economia Solidária dentro da Cúpula dos Povos – RJ; 

 
 

 
2013 

 FSM / Tunísia 
 Semana mundial do Comércio Justo e Solidário / RJ 

 II Fórum Social Mundial da Economia Solidária/ Santa Maria 

 XI Reunião da Coordenação Nacional do FBES 

 Encontro Internacional do Comercio Justo – RJ; 

 Centro de Formação em Economia Solidária – CFES II; 

 II Seminário Nacional dos Fundos Solidários; 

2014 
 III CONAES; 
 Acontece o 1º Encontro de Articulação da Juventude da ECOSOL – Juvesol; 

 

2015 

 Plano Nacional de Economia Solidária; 

 Criação do Banco Nacional das Comunidades – Fortaleza/CE; 

 Lançamento do APP e.dinheiro; 
 Nasce a JUvesol; 

 
 
 

2016 

 Golpe SENAES/2016; 
 Saída de Paul Singer da SENAES; 

 Reunião da Coordenação Nacional do FBES – março/2016; 

 Assembleia da Economia Solidária em Santa Maria/RS; 
 Audiência Pública pela SENAES; 

 III Seminário Nacional dos Fundos Solidários; 

 Secretaria Executiva do FBES – desativada por falta de recursos; 

 Reunião da Coordenação Nacional do FBES – novembro/2016; 
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Estrutura do Fórum Brasileiro de Economia 
Solidária  

 
 

Coordenação: Daniela (RS) e Luciano (SP) 
 

Apresentou-se em power point a estrutura de acordo com o relatório da Reunião Nacional do FBES do 

ano de 2012, para que pudéssemos contextualizar onde estamos e qual papel da coordenação nacional. 

Dani destacou que a análise da conjuntura do professor Roberto Mercadante fez com que pudéssemos 

refletir que a economia solidária é afetada de alguma forma na organização, e prova disso seria uma 

reunião de militância pois já havia um quadro de acordo com conjuntura atual, olhando a história que 

acontece no fórum. O movimento de economia solidária. As pessoas que estão aqui, estão saindo com 

responsabilidade maior, ser economia solidária e ser auto-gestão muito maior que está representando o 

movimento. 

 
 
 

Trabalho em Grupo - por Macrorregiões 

A tarde foi destinada para o trabalho de grupo por macrorregiões que a partir da página 97 do documento 

da IV Plenária Nacional de Economia Solidária onde trata sobre a organicidade do movimento e 

especificamente sobre a apropriação das bandeiras as macrorregiões trabalhará as seguintes perguntas 

orientadoras: 

1. Refletindo a caminhada dos 13 anos do Fórum Brasileiro quais os desafios para re significar o 

FBES? 

2. Quais as oportunidades? 
 
 
 

Segundo dia – 18 de novembro/2016 
 

Manhã   
 

Informes sobre ODS  

Informes de Chica sobre ODS e encaminhamento sobre a continuidade da participação do FBES nessa 

articulação. A plenária encaminhou pela continuidade da participação do FBES, com a representação feita 

pela companheira Chica até a realização da Plenária e com o compromisso de acompanhar os debates nos 

estados e municípios através das Macrorregionais. 



    

 

 

 

APRESENTAÇÃO DOS GRUPOS – MACRORREGIOES  

Observação: Nem todas as macrorregiões trabalharam as três questões, potencializando os desafios. 

 

REGIÃO 
Quais os avanços dos 13 anos? 

Quais os desafios que nos levar a re significar o 
FBES? 

Quais as oportunidades para o 
FBES? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NORTE – 
Eni(TO); Jair(RO) e 
Rosa(PA) 

 1. Organizar e fortalecer os Fóruns municipais e 
estaduais. 
2. Trabalhar a sustentabilidade, autogestão nos 
empreendimentos e Fóruns. 
3. Fortalecimento da comercialização. 
4. Recriar e criar os fundos rotativos solidários 
e créditos. 
5. Estruturação dos fóruns com as entidades, 
assessorias de apoio e fomento, gestores 
públicos e os empreendimentos de economia 
solidários. 
6. Estruturação da macrorregião devida a 
logística na região norte (criação de fundo). 
7. Reconhecimento do FBES enquanto 
movimento da economia solidária. Estruturação 
da comercialização, a consciência ideológica e 
criação de políticas públicas e a contribuição 
técnica cientifico. 

1. Centro de Formação em 
Economia Solidária – CFES – 
estudar. 

2. Cirandas 
3. Projetos 
4. Fundos e finanças, créditos. 
5. Rede Feminista, 
comercialização e agroecologia. 
6. Luta pela lei de economia 
solidária, municipal, estadual e 
nacional. 
7. Debate do cooperativismo, 
nacional e internacional. 
8. Reuniões, Plenárias, Conselhos 
e Conferencias. 



    

 

 

REGIÃO Quais os avanços dos 13 anos? 
Quais os desafios que nos levar a re significar o 

FBES? 

Quais as oportunidades para o 
FBES? 

 
 
 
 

 
NORDESTE 
Solange, Fernando e 
Neumaria (PI)  
 Flavio(PB) 

1. Sustentabilidade: Fundo Rotativos Solidários já existentes em
 alguns Estados. Maturidade dos Fóruns de Economia Solidária. 
Aumento dos pontos de comercialização de Economia Solidária. 

2. Autogestão: Aumento da comercialização coletiva. Algumas EAFs 
estão  contribuindo para 

A autonomia dos empreendimentos Economia Popular: virou sinônimo de 
individualidade,foi regulamentada, através do MEI enquanto Economia 
Solidária não avançou no seu marco jurídico. Mudança no quadro da
 economia solidária – entrada de empreendimentos familiares
 urbanos dentro dos Fóruns. 

3. Emancipação econômica:  CADSOL.Normativa da ANVISA 
(Resolução ANVISA/DC Nº  49  DE  31/10/2013). 

Ampliação das formas e formatos de comercialização. Parceria  com CFES 
ampliando o escopo de formação. 

4. TERRITORIO: Incorporação de territórios na formação dos fóruns de 
economia solidária. 

 

5. DIVERSIDADES: Aproximação da economia solidária com as mídias 
livres e redes sociais. 

 

6. CIDADANIA E ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE: Arranjos e articulação 
com o Poder Público para a  construção das  Conferências (III 
CONAES).Estados com Leis Municipais, Lei Estadual e 
Documento dos Planos Estaduais de Economia 
Solidária.Concepção e articulação do Movimento, através de 
cartas políticas/plataforma de luta durante as eleições. Construção
 de audiências e diálogos. 

1. SUSTENTABILIDADE: EES Se articularem 
recursos próprios. Articulação mais dinâmica 
com outros movimentos sociais. Superar a 
fragilidade econômica  dos empreendimentos. 
Criação de Fundos Solidários nas estruturas 
dos Fóruns. Fortalecer a articulação dos 
Pontos de Cultura -  PdC com   a   Ecosol,   
bem como  empreendimentos culturais. 

 

2.AUTOGESTÃO: Fórum Fiscalizar práticas de 
autogestão. Empoderamento dos 
empreendimentos sobre o princípio da autogestão. 
Sensibilizar o Governo sobre a importância da 
autogestão. Considerar as diversidades  existentes, 
bem como buscar relações mais igualitárias. 
Compreensão das EAFs sobre a autonomia dos 
grupos. Rompimento coma cultura da dependência 
dos EESs. 
 

3.EMANCIPAÇÃO ECONOMICA: 
Responsabilidade  com a sustentabilidade 
econômica, visando o bem- viver da sociedade. 
Formação  visando a emancipação dos 
EESs. Selo da Economia Solidária. 
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CENTRO OESTE – 
Claudia e Iva 
(GO); Synara(DF) 

Programas como PAA e 
PNAE que beneficiaram 
a agricultura familiar e 
empreendimentos de 
economia solidária; 
Criação dos conselhos 
de economia solidária 
na região Centro Oeste; 
Superintendências 
Regionais do Trabalho 
com apoio ao 
Movimento de 
Economia Solidária com 
os Núcleos; 

Projetos como: Fundos 
Solidários (CEA), 
Comercialização 
Solidária (IMS) e Centro 
de Formação ECOSOL 
(ECO CUT) articulou o 
movimento na Região 
Centro Oeste. 
Destaque para o 
crescimento das Redes e 
Centrais de 
Comercialização: Rede 
Berço das Águas em 
Goiás, Rede do DF, as 
Centrais de 
Comercialização no 
Mato Grosso do Sul e no 
Mato Grosso 

Projetos de Ações 
Integradas (convênios 
governos estaduais e 
SENAES) em toda região – 
demostra atenção e 
acompanhamento do 
Movimento de Economia 
Solidária, o estado de Goiás 
não começou a executar. 

Articular e fortalecer os 
fóruns locais/territoriais 
para criação do fórum 
macrorregional. 

 
Formação de uma 
coordenação 
macrorregional que consiga 
articular e fortalecer o 
movimento de economia 
solidária na região centro 
oeste 

 
 

Desafio realizar a Plenária e 

fortalecer as bases; 

oportunidades com 

articulações com outros 

movimentos sociais  até 

para eventos  de 

comercialização; 

Fortalecimento de parcerias 
locais através da integração de 
ações como: CPT, CNBB, MST, 
ANA – Agroecologia entre 
universidades privadas e 
públicas. 

 
Editais disponíveis para captação 
de recursos locais/territoriais 
para garantir a articulação da 
macrorregião. 

 

Ações previstas que serão 
integradas nos Projetos do CFES 
Centro Oeste e da Fundação 
Luterana que possui 4 reuniões 
estaduais destinadas aos fóruns 
e 1 plenária macrorregional – 
previsão de acontecer entre 
fevereiro e abril/2017; 

SUDESTE – 
Rosangela e 
Iraneide(ES); 
Cleberson, 
Robson, Maria 
Aparecida, 

 Documentos que subsidie 
as macros para entrada de 
participantes; encaminhar 
para Plenária a 
reestruturação do FBES a 
partir do resgate ideológico 
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Luciano (SP); 
Luiz Carlos, 
Samuel, 
Humberto(MG) 
Elza(RJ) 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SUL - Daniela, 
Gilmar, Suziane, 
Charleston (RS); 
Maria Solange 
(PR); 
(Kristiany(SC), 

 1. Construir a 

sustentabilidade e a 

viabilidade do movimento a 

partir das bases, agora sem 

as asas do gestor público, 

assumindo as rédeas do seu 

destino. 

2. Valorizar e dar espaço 

para as novas lideranças 

que chegam estimuladas e 

acabam sendo podadas 

pelos mais antigos, ainda 

que não intencionalmente 

3. Desafio de qualificar a 

representação fazendo com 

que as bases do movimento 

compreendam a 

importância das instâncias 

de representação e de 

organização do Movimento. 

Melhorar o fluxo das 

informações e decisões 

(Dificuldade de 

operacionalizar/bancar as 

representações do 

movimento demonstra a 

fragilidade da compreensão 

do pertencimento ao 

Movimento de Ecosol) 

4. Como vencer as barreiras 

criadas entre os diversos 

segmentos que fazem 

ecosol. 

5. Melhorar a comunicação. 

1. Reorganizar a estrutura de 

forma mais funcional e enxuta 

para viabilizar o Movimento, 

principalmente reduzindo a 

distância da Coordenação 

Executiva para as bases. Esta é 

uma proposta para tema da 

Plenária, entendendo que no 

debate da distribuição das vagas 

se define a configuração política 

e a distribuição de poderes e 

legitimidades do Movimento. 

2. Qualificar a representação e a 

participação através de ações de 

formação que contemplem a 

organicidade do movimento, os 

papéis dos representantes, 

tecnologias da informação. Em 

vários locais do Sul há demandas 

por formação de base. 

3.A crise de recursos oriundos de 

projetos e editais está fazendo 

com que os fóruns municipais e 

regionais estejam mais 

receptivos e compreendendo 

melhor a importância de criar 

soluções locais para a 

sustentabilidade econômica do 

Movimento como forma de 

garantir a sua continuidade. 
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Debate sobre os avanços, desafios e oportunidades do FBES  

Cleberson: articular e mobilizar outros diversos atores da ecosol, mais pobres, agricultura familiar, 

ribeirinhos; formação política de base; comunicação qualificada, levando nossos princípios; expectativa da 

nossa relação/posição com o atual governo; FBES não tem papel de fiscal; potencializar os espaços de 

articulação que já temos. 

Daniela: disputa do FBES com outras organizações que são de ecosol e não estão no Fórum; superar 

disputas internas entre as instâncias; fazer com que os EES se reconheçam na representação da 

Coordenação Executiva, no FBES!; 

Kity: o que é o FBES (fazer formação); conceito de EES e EAF é da 4ª Plenária e precisa ser revisto (poderia 

ser familiar, 3 pessoas); 

Robson: qualidade das representações, falta da prática de bate-e-volta amplia o distanciamento das  

bases; plenária, a pauta mais importante e precisamos decidir como ela vai ser realizada para dar conta 

dos desafios trazidos; 

Iraneide: lembra que há muitas críticas de pessoas ou instâncias que esquecem que o FBES somos todos 

nós; não fazemos nos estados a nossa parte e depois cobramos do FBES, mas o FBES também está em 

dificuldades e precisa de ajuda de cada um de nós; 

Chica: diagnosticar nos estados as entidades que realmente estão desenvolvendo trabalhos, valorizar 

aquelas que estão comprometidas e considerar também que algumas não estão ajudando porque não  

tem projetos; 

Cinara: devíamos estar falando menos de estrutura e resolvendo nossos problemas de comunicação que 

já foram apontados faz tempo; o acúmulo sobre as finanças solidárias deveria estar mais presente nos 

debates do FBES, priorizando essa temática; 

Gilmar: desafio de pensar a auto sustentabilidade; a quem interessa desgastar o FBES; trabalhar pela 

renovação; fazer formação de base; 

Daniela: Será que é o FBES que nos representa? Sim! Nossas falas revelam isso. A resposta está no feijão- 

com-arroz, nas ações do dia-a-dia; 

Kity: instâncias de representações hoje são inviáveis; o  acúmulo de funções prejudica a qualidade pois  

não conseguimos fazer os retornos como deveríamos; a definição das vagas na executiva precisa ser 

revista; 

Robson: nós precisamos fortalecer os fóruns municipais e estaduais como retomada da legitimidade das 

decisões dos movimentos; as redes são muito importantes, mas não podem estar descoladas do FBES, 

precisa dar feedback sobre as suas ações; nossas representações precisam ter experiência pelo menos em 

auto-gestão, se nos nossos grupos não tem isso, não é ecosol. 

Cleberson: ficamos presos às formalidades, as atas, e não discutimos o que fazer diante do Golpe; temos 

que priorizar as falas dos movimentos nas agendas do FBES, valorizar quando eles participam; definir 

agendas para 2017. 
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Rosa: somos novos aqui mas temos nossas experiências; não é legal fazer resistência ao uso das 

tecnologias, precisamos estar mais abertos e dispostos ao seu uso; cumprir o que se fala e delibera; 

assumir as dificuldades e fazer planejamento para superar; 
 

Suzi: Precisamos fazer um debate com mais maturidade, sem pessoalizar tanto, podendo fazer a crítica e 

analisar o movimento sem se melindrar e sem levar para o lado pessoal, sem medo, para deixar de ficar 

circundando os problemas sem resolver de fato. 

Luciano: a realidade mudou e estamos discutindo uma roupa que já não nos cabe mais, precisamos 

encarar isso e entender nossas limitações e definir como a gente quer que fique; se perguntar quantos 

representamos de fato, como fazemos essa representação; 

Synara: estamos presos a discussão das atividades-meio e não fazendo o debate a partir das quatro 

bandeiras fundamentais; 

Elza: Porque não deixamos de tanto discurso e definimos propostas concretas, respostas. Porque as 

assessorias que nos seguiram tanto tempo não estão aqui? 

 
 
 
 

Informes do Comitê Nacional de Créditos e Finanças Solidárias 
 

 
Synara – espaço era até pouco tempo uma articulação para implementar as ações da SENAES; hoje se 

configura como espaço de articulação da sociedade civil; identificadas 1000 (???) iniciativas e mapeadas 

126; incidência sobre a SENAES para o não rompimento das ações, defesa do plano nacional e do fundo 

nacional, debate sobre o que significa ter a Lei e não ter um fundo para viabilizar; debate sobre a 

regulamentação dos fundos e defesa de experiências de gestão coletivas dos fundos públicos já  

existentes; experiências de intercâmbio nacional entre os atores; outras iniciativas de finanças com 

moedas, trocas, fundos solidários; a gente trabalha com o jargão “fundo sem fundo” para superar a ideia 

de que não temos dinheiro e queremos nos articular com outras instâncias da Ecosol para 

compartilhar/trocar essas experiências e colaborar com o Movimento. 

 
 

 

Informes sobre a Juvesol 
 

 
Artur (Belo Horizonte/MG) – iniciou destacando as ferramentas de mobilização: mobilização, articulação, 

agregação, novas linguagens... Identidade (logo, slogan, como possibilidade de identificação), página no 

Facebook, grupo fechado no Facebook; estamos em todos espaços mais de forma mais capilar e menos 

estruturada, a inserção é feita por cada militante; documentos base Carta de Brasília (a Juventude em 

todos os espaços: SENAES, CONAES, FBES, CFES), Manifesto Juvesol, Regiões em articulação (14 estados), 

entidades e movimentos envolvidos. Próximos passos: formação política, novas cadeias produtivas – 

empreendimentos criativos, redes. Juventude é revolução. 
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DEBATE SOBRE INFORMES: 

O Comitê esteve reunido em Santa Maria; as organizações que tem assessorado e assumido essa pauta 

nas regiões fizeram agenda com o governo federal sobre os programas de finanças; fizeram esse debate 

sobre como será essa relação nesse novo contexto; aditivo de tempo é a CONJU que define; acreditamos 

no fortalecimento da Frente Parlamentar e das ações de defesa das políticas, mas a partir da interação; 

projetos de ações integradas e a dificuldade de que os recursos cheguem nos ees e sejam executados e a 

SENAES também está na execução e a equipe está perdida e nós precisamos garantir que eles aconteçam. 

Kity: o projeto que eu estava, da CRESOL, foi retomado e eu fui sondada: e aí como fica nossa posição em 

relação a este governo? Se não nos posicionarmos esses recursos vão ser direcionados para outros 

caminhos. O FBES precisa abraçar a Juvesol! 

Robson: definimos em Santa Maria que quem tem projeto em andamento com SENAES tem que cobrar a 

execução. Agora estamos falando de qual é a pauta do FBES para com esse governo. E melhorar a 

transparência entre os segmentos e o FBES. Sobre a Juvesol: vamos dividir o FBES em pedacinhos ou 

somos todos humanos, independente das idades? E a economia criativa não é a mesma coisa que 

economia solidária. 
 

Cleberson: defende papel da Juvesol, pede nome das referências nos estados. 
 

Daniela: vejo a Juvesol como uma articulação de rede e precisamos integrar em nossos fóruns locais; 

sobre a audiência pública: ela teve caráter de reivindicação de direitos, diálogo a gente tem com parceiros 

que a gente senta e constrói junto, o que não é o caso. Pensei que no Comitê tínhamos representação da 

Coordenação Nacional do FBES, se temos, não estamos fazendo adequadamente como já apareceu em 

outros momentos. 

Luizinho: há uma crise: faz uma manifestação de Fora Temer e no outro dia pega recurso do cara, afinal, 

quem assina os recursos dos projetos que alcançamos. As entidades estão se movimentando  e 

articulando com o governo e nós não estamos nem aí. Precisamos encarar esse debate que é definidor da 

posição deste Fórum. 

Luciano: Concorda com Luizinho que precisamos fazer esse debate; Santa Maria tivemos um 

posicionamento que está defasado. Precisamos definir se vamos fazer uma Plenária só dos Fóruns ou se 

vai ser de toda a Economia Solidária. 

Solange – Piauí: A JUVESOl tem limite de idade,e  conforme o estatuto  da Juventude que  pede e  diz  que 

são consideradas jovens as pessoas com idade entre 15 (quinze) e 29 (vinte e nove) ? E como essa rede 

está sendo criada já que os fóruns estaduais  na maioria não tem conhecimento, dessa articulação. 
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Tarde   
 

Construção para VI 
PLENÁRIA    

 
 

Coordenação: Kris (SC) e Claudia (GO) 
 
 
 

Primeiramente foi apresentado um contexto sobre a V Plenária Nacional de Economia Solidária de 2012, 

os participantes foram provocados a fazer memória desta plenária que aconteceu em Luziânia/GO. Abaixo 

destacamos as seguintes memórias: 

1. Participação de quase 500 pessoas; 

2. Mobilização dos fóruns estaduais, todos presentes; 

3. Aniversario do Ademar e Paul Singer; 

4. Metodologia Carrossel – muitos tiveram dificuldade de entendimento; 

5. Envolvimento e participação de diversos atores e parceiros como: Saúde Mental, MST, ANA – 

agroecologia fortalecendo a economia solidária nestes segmentos; 

6. Alimentação: empreendimentos de economia solidária do DF e entorno; 

7. Participação da juventude na comunicação – cartazes/fotos/vídeos – campanha envolva-se; 

8. Os eixos de trabalho definidos a partir da Reunião da Coordenação Nacional; 
 
 

 
Logo após, Kris apresentou uma síntese de que Rosana Kirsch havia elaborado a partir dos princípios,  

eixos definidos pelo movimento desenvolvidos na V Plenária. Kris apresentou e questionou: o que 

queremos para a VI Plenária? 

Proposta da Dani – RS que não seja da mesma forma de 2012, que a coordenação fez um documento. A 

proposta é que os estados e macros compõe temos que ter um documento orientador. Como organizar e 

sistematizar para organizar uma metodologia simples, para fazer tudo isso e a proposta de uma comissão 

organizadora. Encaminhar uma comissão específica para VI Plenária. 

 

 

 

Trabalho em Grupo – Planejamento para VI Plenária 
 

Em seguida, Claudia apresentou aos participantes a proposta de que as macrorregiões elaborasse um 
planejamento para construção da VI Plenária Nacional de Economia Solidária, e uma proposta de 
organograma para que fosse considerado alguns pontos para este planejamento, lembrando que é 
preciso pensar a Plenária como uma das ações do Planejamento geral do FBES. 

 

Os participantes construíram o organograma abaixo para compreensão do planejamento da VI Plenária, 
pensando nos GTS existentes dentro do FBES, como iremos trabalhar a plenária em diálogo com os fóruns 
e os Gt’s: 
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Os debates antecederam o trabalho do grupo  foram com os seguintes questionamentos: Pra que a 
realização da plenária? Com quem será plenária? Só com o movimento ou mais atores/atrizes? Pra 
quando será a plenária? 

As perguntas orientadoras para as macrorregiões pudessem trabalhar em grupo foram: 
1. Ações estratégicas (mínimo 3 ações) 
2. Como fazer? 
3. Quando fazer? 
4. Com quem fazer? (responsável) 
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Planejamento  VI Plenária Nacional de  
Economia Solidária - 2018 
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Apresentação do Planejamento para VI Plenária das Macrorregiões 
 

REGIÃO NORTE - 

Ações/estratégicas Como Fazer? Quando fazer? Com quem fazer? 
(responsável) 

VI Plenária 
Fortalecer o movimento da 
economia solidária 

Comissões – Regional, 
Territorial Estadual 

2017  –  Regional/ 
territorial e estadual; 
2018 –  até  abril - 
Nacional/DF 

Fóruns; Entidades; 
Empreendimentos de 
economia solidária e 
parcerias(  recursos 
através de projetos, 
feiras e  fundo 
solidários. 

XV Reunião da Coordenação 
Nacional do FBES 

Mobilização e articulação Março ou abril/2017/ 
Brasília/DF 

Entidades/ FBES 

XVI Reunião da Coordenação 
Nacional do FBES 

Mobilização e articulação Julho/agosto/2017 
Brasília/DF ou Santa 
Maria/RS 

Entidades/ FBES 

Secretaria Descentralizada do 
FBES 

Atualizar os dados das 
representações; 
Atualizar comunicação 

De acordo a necessidades 
das atividades/tarefas 

Coordenações 
Estaduais do Fóruns e 
Parcerias. 

 

Fortalecimento dos fóruns 
Plenária regionais e 
plenárias estaduais com 
comissões de trabalho para 
elaboração do documento 
orientador para VI Plenaria 

2017 plenárias estaduais 
e regionais 

Fóruns, FBES, EES, EAF 
e parceiros 

 

Plenária Nacional 
  

Até março/2018 
 

 

XV Reunião da Coordenação 
Nacional 

  
 

Abril/2017 

 

XVI Reunião da Coordenação 
Nacional 

 Santa Maria Julho/2017  



    

 

 
 
 
 
 

REGIÃO NORTEDESTE- 

Ações/es
tratégica
s 

Como Fazer? Quando fazer? Com quem fazer? (responsável) 

Lan VI Plenaria  Lançamento  Plenária Abril 2017 1. Fóruns territórios, Estaduais, municipais,  
2. Entidades de apoio fomento,  
3. Rede de educadores e educadoras, 
4.  Movimentos sócias nos segmentos 
5. LGBT,juventude,comunidade;Povos 

tradicionais(indígenas,quilombola,ciganos etc .....)  

 Pl      Plenária Territorial Se   setembro 2017 

         Plenária Estadual       De  Dezembro 2017 

 P       Plenária Macrorregional e Temática      Fe   fevereiro2018 

 Plenária  Nacional Maio 2018 

 

Porque Realizar a VI Plenária Nacional de Economia Solidária? 
 

 Reestruturar o FBES e atualizar as bandeiras de lutas e ações do FBES; 

 Fortalecer os princípios da economia solidária; 

 Rever o movimento considerando o contexto político atual; 

 Motivar os Empreendimentos Econômicos Solidários - EESs; 

 Superar a fragilidade do movimento de economia solidária; 

 Revisão do papel dos segmentos e seus critérios; 

 Rever os objetivos do FBES; 

 Revisão dos critérios de orientações de sustentabilidade e Personalidade Jurídica 

 Fortalecer a militância do movimento de Ecosol; 



    

 

 

 

 Fortalecer os Fóruns Municipais/Territoriais/Estaduais; 

 Rever a concepção da política pública de economia solidária; 

 Rever as diretrizes do movimento e práticas no sentido de fortalecer a economia solidária; 

 Fortalecer a articulação em rede, falando a partir de com nossa práxis.  

  

Quais os objetivos da VI Plenária Nacional de Economia Solidária? 

 

 Rever a Organicidade do movimento (Estrutura de articulação FBES/FEES municipal e territorial; Número de representantes nas instâncias e Estruturas de 

Coordenação Nacional e Executiva e seus objetivos). 

 Avaliar e construir novos instrumentos para incidência nas políticas públicas; 

 Fortalecer os empreendimentos econômicos solidários - EESs; 

 Articular com os movimentos sociais; 

 Revisão das estratégias políticas e econômicas para fortalecimento da autogestão; 

 Refletir a identidade do movimento de economia solidária; 

 Reestruturar o movimento a partir do atual contexto político; 

 Construir seguridade/previdência social para os empreendimentos econômicos solidários; 

 Rever o Marco Legal da Economia Solidária; 

 Trocar experiências e ações concretas produzidas na base; 

 Construir uma agenda de lutas; 

 Ampliar a participação dos movimentos sociais nos segmentos LGBT, Juventude, rede de educadores e educadoras,Povos e Comunidades tradicionais 

(indígenas, quilombolas, ciganos, etc). 



    

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VI Plenária Nacional de Economia Solidária (Objetivos e Ações) 

Objetivo: Construir e idealizar os primeiros aportes teóricos com relação aos rumos temáticos e de organização política do movimento de economia solidária, a 
partir do investimento e ações focadas na construção de debates/processos que culminem junto com a construção da VI Plenária.  
Tema Geral: VI Plenária Nacional de Economia Solidária: Democracia Econômica, Soberania Alimentar/Luta Pela Terra e Comunicação Livre. 
Local:  
Quase todas as Plenárias foram realizadas em Brasília. Foram apontadas 3 possibilidades, estabelecendo neste processo um grande Ato Artístico-Cultural pela 
Economia Solidária:  
1º Opção: Brasília  
2º Opção: Rio de Janeiro  
3º Opção: São Paulo. 
Grupos de Trabalhos para Preparar a VI Plenária:  
Mobilização e Articulação 
Comunicação e Informação 
Captação de Recurso 
Infra-estruturar e Logística 
Metodologia 
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EGIÃO CENTRO OESTE - 

Ações/estratégicas Como Fazer? Quando fazer? Com quem fazer? 
(responsável) 

 

3 Encontros estaduais e 1 
Distrito Federal: Articulação, 
Mobilização e Fortalecimento 
dos Fóruns e Planejamento das 
Plenárias Regionais/Territorial, 
Distrital e uma (1) Macro 
Regional 

 

Através da junção das 
ações/atividades dos 
projetos: FDL e CFES – 
Centro Oeste (com 
recursos disponíveis) 

 

Fevereiro a abril/2017 
 

Fóruns 
regionais/territoriais, 
estaduais; parcerias 
locais/territoriais/esta 
duais; outros 
movimentos sociais; 
CPT; Saúde Mental; 
Juventude; MST; 
População de Rua; 
Mulheres; Indígenas, 
Quilombolas; 

 

Alimentar o Grupo Cirandas 
Macro Regional com 
informações dos estados 

 

Estados alimentarem no 
Cirandas quinzenalmente: 
notícias, debates, 
relatórios entre outros 
documentos (fotos, vídeos 
etc) 

 

Quinzenalmente 
 

As secretarias 
estaduais e apoiadores 

 

Acompanhamento, intervenção 
politica nos Projetos de Ações 
Integradas dos Estados 

 

Através da participação dos 
comitês destes projetos 

 

Durante as reuniões – 
calendários 

 

Os representantes dos 
fóruns e governos 
estaduais 

 

Incidência politica: 
Mobilização, Fortalecimento e 
Articulação das frentes 
parlamentares estaduais 

 

Convocar reuniões com 
deputados estaduais 

 

Até fevereiro/2017 
 

Fóruns e os 
parlamentares 

Monitoramento e 
sistematização das informações 
das politicas publicas em 
desenvolvimento: CADSOL, 
Conselhos, Projetos (SENAES e 
outros projetos) e ODS – 
Objetivo Desenvolvimento 
Sustentável 

Grupo de Trabalho 
específico 

 

Grupo de Trabalho de 
Mobilização e Articulação 
Política 

Bimestral Fóruns 
regionais/territoriais, 
estaduais; parcerias 
locais/territoriais/esta 
duais; outros 
movimentos sociais; 
CPT; Saúde Mental; 
Juventude; MST; 
População de Rua; 
Mulheres; Indígenas, 
Quilombolas 
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Realização da Plenária Macro 
Regional 

Grupos de trabalho a partir 
das plenárias/reuniões 
preparatórias dos 
territórios 

Final de novembro/2017 Fóruns 
regionais/territoriais, 
estaduais; parcerias 
locais/territoriais/esta 
duais; outros 
movimentos sociais; 
CPT; Saúde Mental; 
Juventude; MST; 
População de Rua; 
Mulheres; Indígenas, 
Quilombolas; 
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REGIÃO SUDESTE 

Ações/estratégicas Como Fazer? Quando fazer? Com quem fazer? 
(responsável) 

Contactar as entidades nacionais: 
Carítas Brasileira; IMS; UNISOL; 
UNICAFES; ITCPES e.... 

Telefone, e.mail; oficio 
para as entidades e fazer 
um encontro presencial. 

Ofício convite até o 
final do ano de 2016. 

Secretaria 
Descentralizada do FBES 

Outras entidades - Rede de Fundos; 
Redes de Educadores; Redes de 
Bancos; Juvesol; Unitrabalho e.... 

Telefone, e.mail; oficio 
para as entidades e fazer 
um encontro presencial. 

Ofício convite até o 
final do ano de 2016. 

Secretaria 
Descentralizada do FBES 

Comunicação – vídeos 
Grupo de Trabalho de Comunicação 
do FBES 

Vídeos de 30 segundos 
dos princípios da 
economia solidária 
Dimensionar os valores 
da economia solidária 

imediatamente Juvesol; 
Fora do Eixo 
Midia Ninja 

(Nacional e Estadual) 

Comissão Nacional de Comunicação 
Externa Permanente 

Vídeos de 30 segundos 
dos princípios da 
economia solidária 
Dimensionar os valores 
da economia solidária 

imediatamente Fóruns estaduais 

Plenárias Temáticas Rede Feminista 
Rede de Fundos 
Rede de Bancos 
Rede de Educadores 

Agricultores Familiares 
e.... 

1º semestre de 2017 Rede Feminista 
Rede de Fundos 
Rede de Bancos 
Rede de Educadores 

Agricultores Familiares 
e.... 

Reunião da Coordenação Nacional 
do FBES 

 Abril de 2017  

Mobilização 
Frente Parlamentar 
Criação de Frentes Parlamentares 

Nacional 
Estadual 

Municipal ( Primeiro 
para vir para dentro da 
ecosol) 

imediatamente Secretaria Executiva 
Estaduais 

Comissão de Captação de recursos 
financeiro 

Macrorregionais e FBES imediatamente Macrorregionais 
FBES 

Sindicatos internacionais 
e nacionais 

Macro Sudeste 04 Encontros 
Regionais 

 Março, junho, 
setembro e 
novembro de 2017 

 

Macro Sudeste 04 Encontros 
Estaduais sendo um por estado 

 Abril, maio, julho e 
agosto de 2017 

 

 

Reafirmar o FBES, Lei Ecosol, 
Construção política dessas entidades 
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Redes de Educadores, Feministas, 
Bancos, JUvesol, Unisol, Rede de 
Comercialização 

Como telefone   

Comunicação Interna e Externa Criar comissão nacional 
através de vídeos de 30 
segundos, articulada 
com 

 Juvesol, Mídia Ninja 
entre outros parceiros 

Plenárias temáticas Desenvolver temas 
temáticas: mulheres, 
agricultura familiar, 
juventude, fundos 
solidários, 

  

Criação de frentes parlamentares    

REGIAO SUL 

Ações/estratégicas Como Fazer? Quando fazer? Com quem fazer? 
(responsável) 

 

Formação de base com consulta as 
bases sobre o modelo e viabilidade 
para realização da VI Plenária 

 

Construção de processos 
participativos e coletivos 
com as nossas bases 

  

 

Região Sul– Apresentado pela Suzi – O grupo não tem clareza sobre o porquê fazer agora, diante da 

dificuldade política e econômica conjuntural vivida e que não mudará no curto prazo tendo em vista que 

teremos novos governos no âmbito municipal, disputas eleitorais que já iniciaram e se prolongaram até 

2018 e por outro lado o movimento muito fragilizado e fragmentado correndo o risco de se expor e de 

enfraquecer ainda mais. Propõe que seja feito um grande esforço de formação nas bases política e de 

organização do movimento, que inclua uma consulta sobre fazer ou não a Plenária, porque fazer, 

quando... num processo coletivo e consciente, mantendo a coerência entre nossos discursos e as 

práticas... Sobre a pauta de relação com o governo a Macro Regional Sul é favorável a manutenção do 

posicionamento de reivindicação e defesa das pautas do movimento na relação típica entre movimento x 

estado, e não de diálogo com este governo especificamente. 

 

 

Debate sobre a VI Plenária 

Luciano: diz que se é uma Plenária do Movimento é preciso fazer uma articulação política com os diversos 

atores para que eles participem da construção não só da Plenária, mas do Movimento. 

 
Questões básicas: 

1. Sobre a definição dos prazos para realização das Etapas: 

2. Definição de comissão organizadora do documento base da Plenária: 

3. Etapas e prazos: As plenárias estaduais acontecerem em 2017 e a plenária nacional previsão de 

acontecer até março/2018. 
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DEBATE: 

 
Gilmar fala sobre coerência de quem somos, e o que queremos para esta plenária. 

 
Luciano: Há uma distância entre a prática e o discurso, mas quanto mais o FBES demora em se posicionar 

mais se enfraquece. Temos legitimidade para encaminhar e precisamos de algo que possa ser o 

instrumento para alavancar esse fortalecimento. A Plenária pode ser essa ferramenta. 

 
Daniela: a gente tem capacidade de construir uma metodologia mas precisa ser uma Plenária? 

 
Luizinho: as preocupações do Sul são as preocupações de todo mundo... quantos de nós lemos o nosso 

documento da última Plenária? Esse debate é tão relevante que eu acredito que essa também é uma 

razão para realizar a Plenária. Nesse momento 

 
Kity: Não é negar a Plenária mas é adiar o prazo de realização em prol do fortalecimento do movimento. 

 
Robson: A Plenária é a instância maior e corre o risco de adiando a realização da Plenária inviabilizarmos a 

continuidade do movimento pelas nossas incapacidades de fazer funcionar a atual estrutura. 

 
Suzi: Fala que a formação de base e o debate e fortalecimento da ecosol é possível, sim, a partir dos 

Fóruns. 

 
Rosa: fala que a partir da Conferência a região voltou muito determinada em fortalecer os fóruns e têm se 

empenhado nisso... 

 
Daniela pergunta se além do Nordeste mais alguma região debateu o que se quer com a Plenária. 

 
Luizinho entende que ainda não temos consenso. É da opinião que não podemos realizar a Plenária  

depois do primeiro trimestre de 2018 para não servir de palanque e, sim, propor uma pauta para o novo 

governo que será eleito. Nós não podemos aplicar no movimento social o centralismo democrático. 

Precisamos encaminhar uma consulta ao conjunto dos atores que fazem a ecosol hoje sobre a realização 

da Plenária. 

 
Jair fala da construção da metodologia da plenária, para que seja uma metodologia que contemple os 

anseios do movimento e que as pessoas compreenda seu papel. 

 
Cláudia diz como a gente faz tudo com cuidado e ao mesmo tempo não realiza o mesmo do mesmo de 

novo... E o Sul vai refletindo como vai fazer 

 
Cleberson fala da intenção da proposta de rearticular com os diversos atores mostrando que a Plenária 

pode ser uma forma de reintegrar. 
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Luizinho fala da sua preocupação com o que está acontecendo lá na reunião com o Mujica e o reflexo de 

tudo que será articulado lá para os próximos anos. O impeachment está consolidado e o Temer disse que 

vai fazer, é preciso considerar seriamente o cenário político. 

 

Definições para VI Plenária Nacional 

Definição: será com os movimentos sociais e construção coletiva envolvendo as bases 

NORTE 2017 

NORDESTE: 2018 

CENTRO OESTE: 2018 

SUL: Até março/2018 

 

Definição que as plenárias estaduais até dezembro/2017 e a Nacional 1° semestre de 2018. 

 
 
Construção da Carta da XIV Reunião da Coordenação Nacional do FBES 

Constituiu uma comissão propositiva para elaboração da Carta da XIV Reunião, as quais pessoas 

responsáveis foram: Cleberson, Kris, Iraneide e Suzi 

 O conteúdo da carta contém as deliberações das reuniões e os seguintes assuntos: 

o Consulta dos Fóruns; 

o Posicionamento FBES SENAES 

o Ocupações das Escolas 

o Conjuntura 

 
 

Planejamento do FBES e funcionamento dos GTs: 

 Proposição de enxugamento dos GTs para viabilizar neste momento 

 Levantamento das atuações dos presentes valida os grupos propostos 

 Suzi coloca que havia uma proposição de definir prioritários para dar conta da tarefa de 

articulação e viabilização da VI Plenária 

 Daniela coloca a necessidade de integração da Juventude e Comunicação 

 Kity propõe que valide, priorize e 

 Luizinho: propõe definição de 3 GTs: 1) GT para dar conta da articulação nacional e internacional 

que tenha capacidade de interação com os grandes atores representativos que se reuniram com 

Mujica; 2) GT para traduzir nossas demandas e angústias em um documento síntese que exprima 

divergências e convergências; 3) Comunicação 

 Cleberson: propõe integrar Juventude, Educação e Cultura 

 

 

Encaminhamentos e informes para dia 19 de novembro 

 
 Validados todos os sete GTs já existentes de fato (incluindo o de Marco Legal), cria o GT da 

Juventude. Priorizar: Relações Internacionais, Mobilização e Articulação Política e Comunicação 

 Café com os parlamentares. Não vai acontecer mais. O GT foi validado e agora existe e não 
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podemos desfazer. 

 Robson: Executiva tomando posse chama Haroldo e Ademar e esclarece sobre participação no GT 

de Marco Legal. 

 Amanhã atividade sala 319, saída 7h30. 
 
 

Terceiro Dia – 19 de novembro/2016 
 

Manhã   
 

Coordenação do Dia: Solange(PI) e Solange (PR) 
 

Situação Atual do FBES  
 
 

REGIMENTO INTERNO- FBES 
Será encaminhado anexo no relatório da XIV Reunião da Coordenação Nacional do FBES. 

 
 

Prestação de Contas 
 

Fundo do FBES: 

Eni apresentou o fundo do Fórum Brasileiro de Economia Solidária, iniciando sobre o imobiliário e a sala 

da secretaria. O aluguel corresponde mensalmente por 450,00. Apresentou em seguida a prestação de 

contas desde março/2016. 

Encaminhamento: cada estado encaminhar o comprovante de depósito e a secretaria descentralizada (Eni 

– TO) fazer a conferencia nas entradas e dar o retorno junto com o relatório. 
 

Solange – PI – disse que é difícil porque o controle da conta é por conta do CEA e a secretaria 

descentralizada não tem esse controle. 

Pedir o extrato para CEA e reforçar 
 

Robson – Sugestão de abertura de uma nova conta. 
 

É necessário que as pessoas que fizeram o deposito para o Fundo do FBES que não estão identificados por 
gentileza identifiquem e mande o comprovante via e-mail ou WhatsApp (63.999798892) para que possa 
saber qual Fórum Estadual ou Entidade efetuou. Segue a tabela com os devidos depósitos, identifiquem e 
siga as orientações. Será encaminhado oficio para cada Fórum e Entidade falando de sua situação 
financeira junto ao FBES. 
Conta bancária para depósitos das contribuições: 
Centro de Estudos e Assessoria – CEA 
Banco do Brasil - Ag. 1003-0 - C/C 40777-1 
CNPJ: 01.746.741/0001-89 
Email para envio dos recibos NOMINAIS da contribuição do fundo solidário do FBES: 
eniecosol@gmail.com com cópia para forum@fbes.org.br. 

mailto:eniecosol@gmail.com
mailto:forum@fbes.org.br
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80 

264, 

Levantamento da contribuição dos estados 

ORD 
ESTADO/FEES/EN 

TIDADES 

Março/ 

2016 

Abril/ 

2016 

Maio/ 

2016 

Junho/201 

6 

Julho/2016 Agosto 

/2016 

Setembr20 

16 

Outubro 

2016 
 

 Acre    1200,00     
 Alagoas  88,00       
 Amapá         
 Amazônia         
 Bahia 77,00        
 Ceara 77,00 80,00       
 Distrito Federal         
 Espírito Santo         
 Goiás         
 Maranhão  100,00       
 Mato Grosso         
 Mato Grosso Sul 77,00 77,00       
 Minas Gerais         
 Para  100,00 100,00      
 Pernambuco   100,00      
 Piauí  90,00 90,00 90,00     
 Rio de Janeiro         
 Rio Grande do 

Norte 
  

102,00 
 

100,00 
     

 Rio Grande Sul 26,00        
 Rondônia    88,00     
 Roraima         
 Santa Catarina  90,00 90,00      
 São Paulo         
 Tocantins  90,00 90,00      
 Não Identificado  100,00 90,00  90,00 80,00 210,00 90,00 

 Não Identificado  77,00 77,00   29,00   
 Não Identificado 

IMS - março/2016 

a fev/2017 

    

 
1200,00 

    

 Não Identificado 

Marinete 
    

90,00 
 

90,00 
   

 CCR Serrinha          

 MAINEIDE ALEX      90,00    
 TRANS.ON      90,00  77,00 

 Não identificado      190,00   
 Não identificado      26,40   
 PASCHOAL FRAZI      77,00   
 Venda materiais 

promocionais (SC) 
       

250,00 
 

 Venda materiais 

promocionais 

(encontro 

mulheres) 

       
 

 
20,00 

 

 Carítas 77,00 77,00 77,00 77,00     0
0 

 

 UNICAFES 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00   
 Rede ITCPS 50,00        
 Região norte 170,00        
 FBES/Lara 636,00 636,00 622,00 123,00 88,00 48 8,00 8,00 

 Caixinha 214,00 338,00 298,00 263,00 248,00 - 213,00 -  
 Conta CEA 385,00 790,00 974,55 3112,25 2625,65 2827,95 2664,95 2.281,95 

TOTAL         
 



37 

    

 

SALA DO FÓRUM 

A plenária decidiu o fechamento da sala do fórum e a secretaria descentralizada encaminhará um oficio 

solicitando que o Centro de Estudos e Assessoria – CEA guarde do Inventário do FBES até final de 

dezembro de 2016. E em seguida articular uma parceria com o Fórum do DF para que sejam os guardiões 

deste material do FBES. 

 
 

 
CIRANDAS 

Aconteceu uma vídeo conferencia pelo: hangouts.google.com com Braulio – BA da Savassi que é 

empreendimento responsável pelo Cirandas. 

Braulio iniciou com apresentação do Histórico do Cirandas e esclareceu que não será um curso sobre o 

sistema e sim um contexto do que é o Cirandas e que desde 2008 que antes era pela secretaria executiva 

com Daniel Tygel e ainda era sistema FBES. Em 2010 Braulio começou a entrar no Cirandas com um Grupo 

de Consumo Responsável. 

Destaca que em 2014 a Rede Moinho começa a comercializar através do Cirandas em torno de 10 a 15 mil 

reais e que no final de 2015 o levantamento do Cirandas geral do valor comercializado foi o valor de 

220.000,00 por ano. 

Em 2016 – EITA resolve que não assume o Cirandas e a partir disso Samassi fica com essa 

responsabilidade, até outubro/2016. 

A proposta é que o Fórum assume essa parte de gestão do Cirandas. O site do FBES está inativo e a cópia 

dos documentos estão arquivados dentro do Cirandas, outra informação é que o site do FACES também 

migrou para o Cirandas. 
 

Em seguida foi apresentado de como realizar um pedido de produto na Rede Moinho. 

Os participantes puderam assistir o Vídeo sobre – Feira Virtual Bem da Terra 

 
 

DEBATE SOBRE CIRANDAS 
 

Kris – fez um esclarecimento do processo sobre a falta de recursos do Cirandas de que como manter. 
 

Claudia – disse da importância do Cirandas para o FBES porque foi uma demanda do movimento de 

economia solidária e que atualmente armazena a memória do FBES virtualmente e que atualmente só 

estará lá. E que é opção política do FBES assumir a gestão do Cirandas e cuidando deste espaço que é para 

o movimento de economia solidária possa armazenar, comunicar, comercializar produtos e informações. 

Daniela (RS)– disse que o Cirandas tem um papel importante de comunicação e que o FBES precisa 

assumir esses espaço que é muito mais do que comercializar e sim no diálogo. 

Luizinho – proposta do Cirandas é importante. Custo mensal da plataforma? Quem comercializa pelo 

Cirandas contribui financeiramente? 
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Elza – registrou que é importante que o Cirandas seja auto sustentável, através de quem comercializa 

possa contribuir com uma pequena porcentagem de suas vendas. 
 

Braulio – disse que atualmente está como voluntário para tocar o Cirandas e que tem outras fontes de 

recursos. A proposta de manutenção é por um ano é de R$ 250,00 e que o retorno é de 5% das sobras ao 

FBES por faturamento é a proposta de continuidade. 

Clebson – Banco Sampaio com o aplicativo E Dinheiro que tem uma sustentabilidade do sistema é sendo 

que uma parte é para o banco comunitário (1% para manutenção do sistema e outro 1% para 

empreendimento). Em São Paulo – Designer possível e que tem desenvolvido aplicativos e que possa ter 

outros aplicativos, acredita que é para se juntar para pensar uma ferramenta que congregue as redes de 

São Paulo. Se no Cirandas possa fazer um pagamento de crédito e débito, com taxas pagas pelas pessoas. 

Amadurecer a proposta de autossustentável. 

Braulio – o Cirandas não faz pagamento com cartões de crédito e debito. Disse que irá manter dialogo 

com São Paulo. 
 

Kris – fazer um termo com a Samasti bancar por um ano 
 

Encaminhamento é realizar as formações nos estados sobre o Cirandas, seja virtual ou como tutorial. 

Pensar no GT de Comunicação, utilizar e disseminar o canal que tem explicando o passo-a-posso do 

Cirandas. 

 
 
 

Secretaria  Descentralizada 

Foi recuperado o processo desde julho/2016 em Santa Maria/RS que durante a Feira e Assembleia, os 

representantes presentes que compõe a Coordenação Nacional do Fórum Brasileiro de Economia  

Solidária decidiram a criação desta secretaria, sendo que as regiões indicaram os seguintes nomes: 
 

Norte: Eni (TO) 
 

Nordeste: Ana Lourdes (CE) e Solange (PI) 

Sudeste: Iraneide (ES) 

Cento – Oeste: Claudia (GO) 

 Sul: (SC) sem representação ainda (obs; O Sul  faltar encaminhar a sua 

representação  da secretaria descentralizada  pois  Kris disse em reunião em 

Brasília  dia 29 /09 e  por email  da coordenação nacional que não  poderia 

mais participar  da mesma .  

Kris ficou responsável pelo Cirandas e Facebook. 
 

Solange (PI) os representantes da Macrorregião em Santa Maria/RS em julho que discutiram e decidiram 

para articular a Reunião da Coordenação Nacional que termina até este momento. 
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CONTINUIDADE DA SECRETARIA DESCENTRALIZADA 
 

Foi discutido com atual coordenação presente em Contagem se este processo da secretaria 

descentralizada continuaria? 

Luciano – para construção desta reunião que estabeleceu uma secretaria descentralizada com as 

macrorregiões, foi um arranjo para mobilizar a reunião. 
 

Gilmar – o desafio do FBES foi uma resposta imediata, assumindo a gestão de forma revolucionária. A 

reprodução das bases é o respeito que as pessoas estão assumindo. As demandas e as respostas estão 

rápidas, e que esse fluxo continuou rapidamente. Mesmo com recursos com estrutura que garante essas 

ações facilita, mas é preciso valorizar esse esforço. 

Dani – o improviso se tornou um aprendizado, um processo novo que não é fácil. A secretaria  

remunerada não era fácil, problemas operacionais e de comunicação que era um calcanhar de aquiles do 

FBES. Processos novos são doloridos e pedagógicos. 

Rosa - em outubro/2016 disse que o contato tem sido mais próximo, tomar como exemplo que está  

dando certo. A forma de gestão tem sido importante, comparando com a reunião em março/2016. Pelo 

curto espaço de tempo foi positivo, exemplo de documentos importantes foram renovados. 

Luizinho – haverá tarefas que precisam de pessoas para continuidade deste trabalho, sendo com as 

mesmas pessoas. Operacionalização da política. As pessoas que estão podem continuar? 
 

Kris – se dispôs com o suporte de facebook e Cirandas para secretaria descentralizada. 
 

Luciano – a proposta seja a indicação de cada macro uma secretaria (o) executivo(o), de Santa Maria/RS 

não encaminhou e teve uma deficiência uma prova é o retorno dos estados para indicação dos nomes que 

compõem a Coordenação Nacional. Houve problema de mobilização e a coordenação nacional. 

Kris – em Santa Maria/RS e por conta de estar em contato com a secretaria executiva disse que fez o 

contato direto com cada um que participa desta reunião. 

Sol (PI) – a secretaria descentralizada é um trabalho voluntariado em  que as pessoas doar seu tempo 

disponível ,pois ainda termos  os trabalho de base de onde tiramos o sustendo e lembrando   que somos  

apenas  apoio  da coordenação executiva sem que ela esqueça  do seu papel . 

Dani – traz a contribuição do Luciano de qualificar processos. Trabalho do voluntariado não é o que sobra, 

a importância de melhorar processos e sim de doar o talento. Esse espaço é olhar militância. Início de um 

processo pedagógico, herdaram um problema – um elefante branco que é o FBES. Qual o aprendizado 

tirou isso? 

 
 

Secretaria Descentralizada – definição de papeis, dar suporte 

Papel da Coordenação Executiva – que é 

Luciano – esclareceu que em março/2016 a coordenação executiva não tomou posse e não houve 

processo de transição, dificultando os papeis. 
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Coordenação Executiva 
 
 
 

Entidades Nacionais na Coordenação Nacional do FBES 

ORD ENTIDADES 
REPRESENTAÇÃO 

Titular Suplente 

01 Cáritas Fernando Zamban Rodrigo 

02 Unicafes Ruberlanio Maira 

03 IMS: Daniela Shirlei 

04 Rede ITCPs: Gilmar  

05 Unitrabalho Sonia  

06 Rede Gestores Rodrigo dos Santos Nantes Robson 

07    

 
 
 
 
 

 

Coordenação Executiva do FBES 

REGIÃO 
REPRESENTAÇÃO 

Titular Suplente 

 
NORTE 

Tatiane Nascimento Conceição 

Valente 

Raquel Pinheiro da Silva 

Carlos Laran Taborga Maria Juciara de Sousa Neto 

NORDESTE 
Ana de Lourdes Freitas  

  

CENTRO OESTE Rodrigo dos Santos Nantes Iva Ana E. de Resende 

SUDESTE Iraneide Soares de Andrade Luiz Antunes d Penha 

SUL Maria Solange Hermam Krisiany Mariely Bender 
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Coordenação Nacional 
 
 

GERAL PRESENTE NA REUNIÃO 

REGIÃO UF REPRESENTANTE REPRESENTAÇÃO 
 

Norte 

PA Rosa Maria Alexandre da Silva Coordenação Nacional 
RO Jair de Oliveira Chaves Coordenação Nacional 

TO Eni Tereza da Cunha Secretaria 
Descentralizada 

 

 
Nordeste 

PI 
Solange Maria  da Silva do Nascimento  

Coordenação Nacional 

PI Neumaria C. S. e Silva Coordenação Nacional 

PI Fernando Benvindo Coordenação Nacional 
PB Flávio Gomes de Pontes Coordenação Nacional 

 
Centro 
Oeste 

GO 
Claudia Cristina M. Lima 

Secretaria 
Descentralizada 

GO Iva Ana E. de Resende Coordenação Nacional 

DF Synara de Almeida Coordenação Nacional 
 
 
 
 

Sudeste 

ES Iraneide Soares de Andrade Coordenação Nacional 

ES Rosangela Martins Penha Coordenação Nacional 

SP Luciano Siqueira Mina Rede de Gestores Nacional 

SP Robson Grizilli Rede de Gestores Nacional 

SP Cleberson da Silva Pereira Coordenação Nacional 

SP Maria Aparecida Reis Adriano Coordenação Nacional 

RJ Elza Santiago Coordenação Nacional 

MG Francisca Silva Coordenação Nacional 

MG Humberto Wagner Coordenação Nacional 

 
 

Sul 

SC Krisiany Mariely Bender Coordenação Nacional 

PR Maria Solange Hermam Coordenação Nacional 

RS Chaeveston Lourenço Coordenação Nacional 

 Maria Suziane Gutbier Coordenação Nacional 

 
 

Entidades 

IMS - 
Nacional 

Daniela Van Der S. Pimentel Coordenação Nacional 

Rede 
ITCPs 
NAc 

 
Gilmar Gomes 

 

Coordenação Nacional 
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DEBATES 
 

Luciano – sugeriu como encaminhamento a coordenação executiva estabelecer uma reunião preparatória 

para meados de abril/2017. 

Rosa – importância do estado encaminhar nomes validados encaminhados pelos fóruns estaduais. 

Coordenação Executiva – deve encaminhar e responder os estados 

A  secretaria  descentralizada  organizar  um  documento  orientador  para  as    Macro  Regiões sobre  o 

planejamento dos GT’s de Trabalho encaminhar junto com o relatório. 

 
 

GRUPOS DE TRABALHO APROVADOS 
 

De acordo com a V Plenária (2012) foram aprovados os seguintes GTS: 
 

1. Grupo de Trabalho de Mulheres 

2. Grupo de Trabalho de Comunicação 

3. Grupo de Trabalho de Mobilização e Articulação Política 

4. Grupo de Trabalho das Relações Internacionais 

5. Grupo de Trabalho Educação e Cultura 

6. Grupo de Trabalho Estratégicas Econômicas: fundo do FBES entre outros. 
 

 
Criação do GT Juventude 

 

A plenária definiu e constituiu o GT de Juventude , a JUVESOL  junto com os fóruns  iram  mobilizar  e 

articular  esse GT. 

 
 

GT de Comunicação e Relações Internacionais e Formação 
 

Foi discutido e aprovado que se crie um diálogo e que produza um documento sistematizado e as atuais 

informações sobre este contexto da conjuntura econômica, politica e social possa ter um fluxo, circulando 

as informações. Um documento que aponte as divergências e convergências deste atual período em que a 

economia solidária enfrenta. Uma proposta levantada por Luizinho (MG) aprovada e que esse documento 

seja essencial e utilizado nas plenárias estaduais em preparação a Plenária Nacional. 
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Encaminhamentos Finais 

 Reunião Coordenação Executiva – Janeiro/2017 – Fórum Social Mundial – FSM em Porto 

Alegre/RS - Daniela sugeriu uma reunião da coordenação executiva e secretaria descentralizada 

em janeiro/2017 – durante Fórum Social Mundial para informar para organizar a CAJU em Porto 

Alegre/RS; 

 
 XV Reunião da Coordenação Nacional do Fórum Brasileiro de Economia Solidária - FBES 

Brasília/DF - abril/2017; 
 

 Mobilização com os estados sobre: 
 

a. Levantamento das Plenárias Estaduais/territoriais/macrorregionais (data e organização) 
 

b. Secretaria descentralizada + coordenação executiva elaborar documento orientador para VI 

Plenária Nacional e encaminhar para os estados até fevereiro/2017; 

c. Solicitar aos fóruns estaduais que ainda não mandaram os nomes e documentos para 

Coordenação Nacional do FBES; 
 

d. Criação e fortalecimento das frentes parlamentares estaduais 
 

 Levantamento e mobilização junto aos fóruns estaduais que não contribuíram para o fundo do 

FBES para depositar a contribuição na conta bancária:  Centro de Estudos e Assessoria – CEA 

Banco do Brasil - Ag. 1003-0  C/C 40777-1 -  CNPJ: 01.746.741/0001-89 

Email - eniecosol@gmail.com e cópia forum@fbes.org.br para envio dos recibos NOMINAIS da 

contribuição do fundo solidário do FBES. 

 GT Marco Legal – conversar com Haroldo e Ademar sobre as articulações desde que envolva 

Rodrigo Nantes (MS) e Lidiane (RN) que farão o dialogo direto com a Coordenação Executiva do 

FBES – principalmente sobre a proposta da Emenda e também com o cancelamento do café, qual 

seria outra estratégia para mobilização dos parlamentares; 

mailto:eniecosol@gmail.com
mailto:forum@fbes.org.br
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Carta da XIV Reunião da Coordenação Nacional do Fórum Brasileiro de 

Economia Solidária  

Contagem, Minas Gerais, 19 de novembro de 2016 
 
 

Esta Carta é a síntese do trabalho realizado pela Coordenação Nacional do FBES, na sua XIV 

Reunião realizada em Contagem, Minas Gerais, do dia 17 a 19/11/2016, organizada de forma 

autogestionária, tendo sua infraestrutura sob a responsabilidade do Fórum de Economia 

Solidária de Minas Gerais, do Fórum de Contagem e com o apoio da Faculdade UNA de 

Contagem e do Parque EcoPedagógico. 

Após análise coletiva da conjuntura, a Coordenação Nacional do FBES reconhece as 

dificuldades e desafios impostos pela atual crise do capitalismo no cenário internacional e 

pelo golpe político e econômico imposto ao Brasil. Percebe que estes fatos estão inter- 

relacionados e que este modelo impõe aos trabalhadores e aos mais pobres os sacrifícios 

necessários para a sua manutenção e a manutenção do poder concentrado nas mãos de uns 

poucos de forma exploratória e opressora. Reduz-se direitos dos trabalhadores, congela-se 

salários de toda uma população para que meia dúzia de privilegiados não “sofra” perdas no 

rendimento das suas aplicações e nem precise abrir mão de nada do seu luxo em prol do bem 

comum ou dos mais pobres. 

Temos plena convicção que existe outra maneira para que se supere os desafios econômicos 

presentes na atual conjuntura que são resultado da crise de credibilidade do sistema 

econômico-financeiro de 2008, onde grandes conglomerados financeiros internacionais que 

causaram a crise são os mesmos que avaliam a economia de países como o Brasil.  Esse  

ajuste chamado de “Ponte para o futuro” que vem sendo implementado pelo atual governo 

penaliza a grande maioria da população e executa um desmonte das conquistas alcançadas 

pelo povo brasileiro como o Sistema Único de Saúde, Seguridade Social e Educação e 

enquanto isso promove jantares luxuosos com o nosso dinheiro onde as principais etapas do 

golpe são pactuadas. 

O Movimento de Economia Solidária, com base em seu documento maior que é a síntese da  

V Plenária Nacional e diante dessa conjuntura, reafirma sua posição de lutar por um modelo 

de desenvolvimento econômico calcado nos princípios da cooperação, autogestão, 

solidariedade e sustentabilidade para a realização dos quais a democracia é imprescindível. 

Denunciamos que o golpe de estado ao qual nosso país está submetido fere gravemente a 

democracia em construção e privilegia o modelo capitalista neoliberal de desenvolvimento 

econômico. 
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Entendemos que é papel dos movimentos sociais organizados reivindicar e lutar pelas pautas 

e demandas legítimas da sua base junto ao Estado para que sejam realizadas, 

independentemente de quem esteja no governo. Mas entendemos, também, que é preciso 

que se diferencie uma relação legítima de luta e reivindicação de direitos de uma relação de 

parceria e conivência com um governo que impõe ao país um estado de exceção. Com a 

consolidação do golpe é nossa tarefa buscar possibilidades de interlocução com o Estado  

para defender as conquistas da Política Nacional de Economia Solidária, como o Conselho 

Nacional (CNES) e o Sistema Nacional de Comércio Justo e Solidário, por exemplo, bem como 

buscar avanços como a implementação das ações do Plano Nacional de Economia Solidária e 

aprovação do PL 4685, no âmbito das relações republicanas entre Estado e sociedade civil 

organizada, no caso o FBES como instrumento do Movimento de Economia Solidária. 

No campo específico da educação (um dos campos de direitos básicos mais atingidos pelos 

atos do atual governo, com a reforma do ensino básico, a proposta de uma escola sem 

partido e a PEC 241 ou PEC 55 e que vem trazendo um horizonte de total fragilização da 

educação do nível básico ao ensino superior), assumimos o compromisso de apoiar o 

movimento de ocupação das escolas e universidades, convocando a todas e todos que 

acreditam na Democracia para irem às ruas em defesa dos direitos e contra qualquer tipo de 

retrocesso provocado no decorrer deste golpe. 

Diante desse contexto e dos desafios postos ao Movimento de Economia Solidária a 

Coordenação Nacional propõe, como encaminhamento dessa reunião, a de realização da VI 

Plenária Nacional de Economia Solidária de caráter amplo e articulando os diversos 

atores/segmentos que fazem a ECOSOL hoje em nosso país. Entendemos que a velocidade e  

a dimensão das mudanças socioculturais, políticas e econômicas internacionais, nacionais e 

no âmbito do próprio Movimento demandam essa realização da VI Plenária como instância 

máxima de planejamento, avaliação e redefinição dos rumos e estratégias da Economia 

Solidária. Assim, conclamamos a todos e todas que se engajem aos Fóruns e aos GTs de suas 

bases (instâncias legítimas de debate e construção), articulem parceiros, de forma a 

assumirmos coletivamente a preparação e a viabilização da VI Plenária. E busquem, ainda  

este ano, manifestar coletivamente um posicionamento sobre essa proposição de realizar a  

VI Plenária e, em caso positivo, sugerindo prazo e tema. 

A Economia Solidária só é coletiva de fato com a participação de cada um e cada uma! 

Arregacemos as nossas mangas e vamos juntos fazer o mundo melhor. Nós sabemos que é 

possível! 

 

 
Coordenação Nacional do 

Fórum Brasileiro de Economia Solidária 
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Questionário sobre a VI Plenária:  

Nome da entidade/Fórum:    
 

Cidade:  UF:    
 

Contato:  Fone: ( )   
 

E-mail:    
 

1) Sobre a importância de realizar a VI Plenária na atual conjuntura: 

( ) Nenhuma ( ) Alguma ( ) Muita  ( ) Imprescindível ( ) Não sabemos 
 

 
2) Em caso de realizarmos, indique etapas necessárias e prazos: 

( ) Municipal. Quando: mes  / 201    . 

( ) Micro Regional. Quando: mes  / 201    . 

( ) Estadual. Quando: mes  / 201    . 

( ) Macro Regional. Quando: mes  / 201    . 

( ) Nacional. Quando: mes  / 201    . 

 

3) Qual temática principal da VI Plenária? Indique o tema ou título e justifique a escolha em 

poucas palavras. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Participe, respondendo as questões e após preenchido, envie para o e-mail: 

forum@fbes.org.br 

 

 

 

 

 

 

mailto:forum@fbes.org.br
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Regimento Interno 

Coordenação Nacional do FBES 

 
SEÇÃO I 

Da Fundamentação 

 

Art. 1º Este documento tem o objetivo de reger os acordos e procedimentos de gestão e funcionamento da 

Coordenação Nacional do FBES, respeitando a instância máxima do FBES que são as suas Plenárias.  

 

SEÇÃO II 

Das Atribuições 

 

Art. 2º As atribuições da Coordenação Nacional, fundamentada no documento-final da IV Plenária Nacional 

de Economia Solidária e reafirmada na V Plenária é:  

I. Deliberar em última instância sobre decisões políticas, operacionais e administrativas do FBES;  

II. Implementar políticas e estratégias de fortalecimento de acordo com as deliberações da plenária;  

III. Contribuir para a formulação de políticas e estratégias de fortalecimento do movimento de Economia 

Solidária;  

IV. Fazer a mediação política, diálogo e incidência no Conselho Nacional de Economia Solidária e em órgãos 

do governo federal;  

V. Deliberar sobre o ingresso e permanência dos membros da Coordenação Nacional (tanto representantes de 

Fóruns Estaduais quanto de entidades e redes nacionais de assessoria), segundo critérios estabelecidos pela IV 

Plenária Nacional;  

VI. Orientar, direcionar e, se preciso, redirecionar as ações da Coordenação Executiva e a Secretaria 

Executiva, para o período entre suas reuniões ordinárias;  

VII. Criar ou extinguir Grupos de Trabalho com composição, objetivos e prazos adequados a tarefas 

demandadas.  

 

SEÇÃO III 

Do funcionamento 

 

Art. 3º De acordo com a IV Plenária Nacional, o funcionamento da Coordenação Nacional deve atender às 

seguintes diretrizes:  

I. As pautas das reuniões da Coordenação Nacional devem ser enviadas com antecedência mínima de 30 dias, 

para serem debatidas nos Fóruns Estaduais;  

II. Deve-se utilizar de meios virtuais (grupo de e-mails da Coordenação Nacional) que possibilitem maior 

participação nos processos de decisão nacional, tais como videoconferências e salas de bate-papo;  

III. As informações devem ser partilhadas. Para isso, deve-se buscar a ampliação dos mecanismos de 

comunicação e divulgação para além da internet;  

IV. A Coordenação Nacional deve se reunir, ao menos, duas vezes ao ano, conforme estabelecido na VIII 

Reunião da Coordenação Nacional do FBES.  
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SEÇÃO IV 

Da composição 

 

Art. 4º Para indicação dos membros para a Coordenação Nacional, as Entidades Nacionais, Fóruns Estaduais 

e Rede de Gestores devem encaminhar à Secretaria Executiva, ata da reunião de deliberação sobre o assunto, 

convocação para a reunião e a lista de presença.  

Art. 5º Quando houver alteração de representantes estaduais na Coordenação Nacional, os FEES devem 

comunicar à Coordenação Nacional e à Secretaria Executiva no prazo máximo de 30 dias após a mudança.  

Art. 6º De acordo com a IV e a V Plenária Nacional, a Coordenação Nacional deve seguir a seguinte 

composição:  

I. A composição da Coordenação Nacional deve garantir a representação dos povos tradicionais.  

II. Para a escolha/indicação dos representantes que comporão a Coordenação Nacional, se faz necessário que 

os mesmos já estejam participando dos fóruns estaduais e sejam referendados pelos mesmos.  

 

Art. 7º Quanto à representação dos Fóruns Estaduais:  

I. Serão eleitos 3 representantes por Fórum, sendo 2 (dois) de empreendimentos solidários, sendo 1 (um) 

empreendimento urbano e um empreendimento rural e 1 (um) de entidade de assessoria.  

II. Para cada nova eleição o Fórum estadual deverá, garantir preferencialmente, a permanência de pelo menos 

1 membro da antiga composição, respeitando o limite de 1 (uma) reeleição, sendo vedado aos membros 

eleitos permanecer por mais de 2 (dois)mandatos consecutivos.  

 

Art. 8º A indicação de representantes que compõem da Rede de Gestores deve considerar:  

 

I. A indicação deve partir da articulação macrorregional, nos quais devem ter efetiva participação;  

II. Proximidade e vínculo com a região;  

III. Capacidade de promover a interação entre o poder público e a economia solidária;  

IV. Executar alguma política de economia solidária ou similar (programas, ações e/ou projetos);  

V. A Rede de Gestores indicará dois gestores por região e mais 2 em nível nacional que representarão a rede 

como titular e suplente na coordenação executiva.  

Fórum Brasileiro de Economia Solidária Regimento Interno  

 



50 

    

 

Art. 9º A indicação de representantes das Entidades Nacionais deve considerar:  

I. As entidades nacionais devem ter participação efetiva em, no mínimo, 7 fóruns estaduais;  

II. As entidades nacionais que integram os Fóruns Estaduais devem dar retorno dos encaminhamentos nas 

discussões da Coordenação Nacional aos Fóruns Estaduais;  

III. As entidades de representação nacional não poderão ter duplicidade de representação na instância 

nacional;  

IV. A representação das entidades nacionais na Coordenação Nacional, deverá seguir os critérios, conforme 

deliberado na IV Plenária;  

V. Todos os segmentos representados na Coordenação Nacional devem indicar titulares e suplentes, que 

assumirão o posto com direito a voto na ausência ou dificuldade de comunicação com o titular.  

 

Parágrafo Único: Caso o suplente assuma a vaga de titular da Coordenação Nacional, a instância que ele ou 

ela representa (fórum estadual, entidade nacional ou rede de gestores) deve enviar um comunicado 

oficializando a decisão e a consequente substituição.  

 

SEÇÃO V 

Da Comunicação/Informação 

 

Art. 10 O fluxo de comunicação/informação da Coordenação Nacional deve atender às seguintes diretrizes 

deliberadas na V Plenária Nacional de Economia Solidária:  

I. Realizar reuniões por videoconferência, desde que elas contemplem todos os Estados, criando uma cultura 

de utilização deste instrumento que possibilite reuniões a um menor custo;  

II. A Coordenação eleita deve ser proativa, buscando a melhoria do fluxo das informações do FBES em todos 

os níveis. Além de prezar pelo fortalecimento do trabalho que vem sendo desenvolvido e nomear pessoas para 

apoio e articulação;  

III. Criar estratégias que possibilitem a integração das informações e da comunicação entre todas as instâncias 

dos fóruns e FBES, tendo uma pessoa e/ou equipe responsável pela veiculação das informações;  

IV. Facilitar o diálogo por segmento, dando ênfase ao processo de autonomia dos EES.  

 

SEÇÃO  VI 

Das reuniões presenciais 

 

Art. 11 As reuniões presenciais são os principais espaços de deliberação da Coordenação Nacional.  

 

I. Da convocação  

§ 1º As reuniões presenciais serão convocadas pela Coordenação Executiva do FBES. Fórum Brasileiro de 

Economia Solidária Regimento Interno  
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§ 2º As reuniões presenciais poderão ser convocadas pelos membros da Coordenação Nacional, desde que 

legitimadas por pelo menos, 50% (cinquenta por cento) das representações da coordenação (FEES, EAF`S e 

Rede de Gestores), sendo pelo menos 1 de cada região.  

II. Das normas de funcionamento  

§ 1º As reuniões da coordenação nacional podem se valer de tecnologias de informação para que sejam 

realizadas à distância;  

§ 2º Os locais onde ocorrerão as reuniões presenciais serão definidos pela Coordenação Executiva ou pelos 

membros da Coordenação Nacional que possam vir a convocar a reunião;  

§ 3º As instâncias representativas desta coordenação deverão se comprometer a subsidiar e viabilizar sua 

participação neste espaço, inclusive financeiramente, a partir de sua representação (Rede de Gestores, 

Entidades Nacionais e Fóruns Estaduais) na ausência de recursos;  

§ 4º Entende-se que no caso de representantes estaduais na Coordenação Nacional fazerem a designação para 

que membros representem o território, estes estarão representando os Estados de toda a região, desde que a 

pauta seja discutida com os representantes estaduais anteriormente e a indicação esteja registrada em ata.  

 

II. Das deliberações  

 

§ 1º Podem ser tomadas deliberações não presenciais, mediante confirmação na consulta junto aos seus 

membros, desde que validadas por registro escrito.  

§ 2º Em reuniões presenciais ou virtuais, o quórum para validação da reunião/decisão é de 50% (cinquenta por 

cento) + 1 (um) dos representantes titulares, da Coordenação Nacional, com representações de todas as 

regiões:  

§ 3º Os suplentes são acionados quando não houver retorno do titular.  

§ 4º As decisões devem prezar sempre pelo consenso, mas em não havendo esta possibilidade as decisões 

devem seguir a orientação da maioria simples (50% mais 1).  

IV. Da participação  

§ 1º As reuniões da Coordenação Nacional são específicas para a participação de seus membros titulares e 

suplentes.  

§ 2º Podem participar eventualmente das reuniões convidadas/os externas/os, sem direito a voto, desde que 

formalmente deliberado pela Coordenação Executiva e/ou Nacional.  

 

 

 

 

SEÇÃO VII 

Da sustentabilidade e autonomia financeira  
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Art. 12 Será criado um fundo solidário para ampliar os mecanismos de sustentabilidade financeira das 

atividades e ações do FBES.  

Art. 13 Os fóruns, entidades nacionais e rede de gestores devem adotar estratégias em comum que orientem 

ações variadas para colaborarem com a sustentabilidade financeira do FBES.  

Art. 14 Os fóruns estaduais, rede de gestores e EAF nacionais devem colaborar com um valor mínimo mensal 

de 10% do salario mínimo vigente.  

Art. 15 Será estimulado que outras pessoas e militantes do movimento de economia solidária contribuam com 

o fundo, com a conta bancária divulgada para a Coordenação Nacional, site e lista do e_solidaria.  

Art. 16 A Coordenação Executiva criará o Regimento Interno deste Fundo Solidário, monitorará as 

contribuições e sua utilização, assim como fará a prestação de contas trimestralmente. 

 

SEÇÃO VIII 

Das Eleições da Coordenação Nacional e Coordenação Executiva 

 

Art. 17 As eleições da coordenação nacional e da coordenação executiva ocorrerão a cada 3 anos 

preferencialmente junto à realização da plenária nacional.  

Art. 18 Será permitida somente 1 (uma) reeleição dos membros da coordenação executiva, sendo vedado aos 

membros eleitos permanecer por mais de 2 (dois) mandatos consecutivos como titular ou suplente.  

Art. 19 As ausências de representantes nas reuniões da Coordenação Nacional e na Coordenação Executiva 

serão informadas aos fóruns estaduais para os devidos encaminhamentos. No caso de duas ausências 

consecutivas, sem prévia justificativa aceitável, o FBES não mais custeará a participação do/a representante, 

devendo ser indicado um suplente/substituto para participação nas atividades subsequentes.  

Parágrafo único: A qualquer tempo o estado ou região podem revogar o mandato dos seus representantes a 

partir da sua base, desde que fundamentada apresentando ata e lista de presença.  

SEÇÃO IX 

Disposições gerais 

 

Art. 20 Caso algum membro da Coordenação Nacional agrida física ou moralmente outro membro, o ocorrido 

será pauta em reunião presencial da Coordenação Executiva, que deverá deliberar sobre o ocorrido;  

Art. 21 Não é aceita discriminação de gênero, raça, etnia, religião, orientação sexual e geração, e de qualquer 

outra ordem, nas atividades da Coordenação Nacional. Fórum Brasileiro de Economia Solidária Regimento 

Interno  
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Art. 22 Uma pessoa que não esteja formalizada como coordenador nacional pode representar um Estado ou a 

Região, e para tal deve estar munido do relato da reunião que deliberou sobre o assunto, bem como da lista de 

presença e convocação para a reunião.  

Art. 23 Caso haja alguma denúncia sobre a legitimidade de representação de membros da Coordenação 

Nacional, a Coordenação Executiva deve avaliar e mediar a situação, prezando pelo cumprimento deste 

Regimento, das deliberações das Plenárias e pelos princípios da Economia Solidária, submetendo à decisão da 

Coordenação Nacional, desde que garantida ampla defesa.  

Art. 24 As matérias aprovadas neste Regimento entram em vigor na data de sua publicação e os itens em 

dissenso serão remetidos aos Fóruns Estaduais para debate e aprovação na próxima reunião da Coordenação 

Nacional.  

Art. 25 Casos omissos neste regimento serão deliberados pela Coordenação Nacional.  

 

 

 

 

Brasília, 16 de março de 2016.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

FÓRUM BRASILEIRO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA 
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Cadastro de Representações do Fórum Brasileiro de 
Economia Solidária 

 
1. Local 

Estado:  

Região:  

 
2. Representação 
(   ) Coordenação Nacional  Junto  ao  FBES –   (Ata da reunião  de eleição e lista de presença  da mesma  em 
anexo ): 
(   ) Secretaria descentraliza – data de entrada: ______/________/_________ 
(   ) Coordenação Executiva – data de entrada:_________/__________/________ 
 
3. Segmento:  
(   ) Empreendimento Econômico Solidário 
(    ) Entidade de Apoio e Fomento 
(    ) Gestor Público  
 (    )Entidade  de Apoio Nacional  
 
4. Dados pessoais do represent ante   da Coordenação Nacional junto ao FBES 

Nome completo:  

RG:  

CPF:  

Emails:  

Telefones: (    )                                 (     )                                      Whatsapp(  ) 

Redes Sociais :  

Endereço completo:                                    

Viagens (Aeroporto mais próximo):  

 
 
5. Dados  do Segmento/ Empreendimento/ Entidade de Apoio  ou Gestor 

Nome:  

Atividade:  

Função:  

Emails:  

Telefones:  

Endereço:  
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Endereço virtual: 

 
 
 
 
 
 
6.  Alguma Observações 

 

 
 
 
 
7. Local e data  
 
 

 

  
 
 OBS; Encaminha  em anexo junto  com o cadastro  dos representantes da coordenação Estadual  e 

Nacional dos fóruns  estaduais   os seguinte documentos; 

 

1 Cadastro dos representantes do  Nacional  do FBES  

2 Ata da Eleição da Coordenação Estadual / Nacional junto ao FBES 

3 Lista de frequência da plenária de eleição  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

    

 

MANIFESTO EM DEFESA DA SENAES E DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE 

ECONOMIA SOLIDÁRIA: NENHUM DIREITO A MENOS! 
 

Contagem/MG, 19 de novembro/2016. 

 
Completaram-se 13 anos desde a criação da Secretaria Nacional de Economia Solidária, em junho de  
2003. Sobre essa trajetória há certamente o que se comemorar, desde a própria Secretaria, como uma 
conquista da mobilização popular para promover a economia solidária enquanto política e estratégia de 
desenvolvimento, até os resultados produzidos. Nos últimos anos foram investidos centenas de milhões 
de reais para o apoio e o fortalecimento das iniciativas de economia solidária, beneficiando milhares de 
pessoas e empreendimentos nos 27 estados brasileiros. 

 
Durante esse período (pelo menos até maio de 2016), sob a coordenação do Secretário Paul Singer e sua 
equipe, a SENAES esforçou-se em manter a coerência com suas origens e inspirações. Foram construídos  
e fortalecidos canais democráticos de participação e controle social, sobretudo nas três Conferências 
Públicas e no Conselho Nacional de Economia Solidária (CNES). Os planos, programas e ações foram 
formulados e implementados valorizando o diálogo com os fóruns, redes e demais organizações da 
economia solidária. Apesar das contradições políticas características de uma estrutura estatal 
burocratizada e contraposta aos ideais autogestionários, das fragilidades institucionais e das limitações de 
recursos para atendimento às demandas, os acertos das políticas conduzidas pela SENAES resultam da 
dinâmica de diálogo e participação e devem ser creditados aos sujeitos e organizações da economia 
solidária. 

 
Esse processo, no entanto, foi bruscamente interrompido em 2016 quando forças políticas conservadoras, 
encasteladas no poder legislativo e no judiciário, aliadas aos grandes meios de comunicação e a serviço de 
interesses empresariais nacionais e internacionais, interromperam o mandato da Presidenta Dilma 
Rousseff que fora legitimamente eleita por 54 milhões de eleitores brasileiros nas eleições de 2014. 

 
Ocupando a presidência de forma ilegítima, em quase seis meses, o Governo Temer vem promovendo, de 
forma arbitrária e autoritária, o desmonte do Estado brasileiro. Extinguiu ministérios e paralisou políticas 
públicas que haviam sido conquistadas pela sociedade e que expressavam uma ótica de ampliação de 
direitos de cidadania para segmentos da população historicamente excluídos, a exemplo de povos do 
campo, catadores e catadoras de materiais recicláveis, população em situação de rua, negros e negras, 
indígenas, mulheres, jovens, LGBTTT, pessoas que sofrem transtorno mental, povos e comunidades 
tradicionais e de matriz africana, entre outros. 

 
A Proposta de Emenda Constitucional (PEC 241/2016; no Senado, PEC 55/2016) já aprovada pela Câmara 
dos Deputados “congela” por 20 anos o orçamento público em áreas estratégicas, como saúde, educação, 
assistência social e interrompe a política de valorização do salário-mínimo. Trata-se de um grande 
retrocesso em direitos sociais que haviam sido conquistados na Constituição de 1988, sacrificando a 
população brasileira e beneficiando o capital financeiro e especulativo com a manutenção do pagamento 
de juros abusivos da dívida pública. 

 
Está cada vez mais clara a intenção do Governo, de sua base de apoio parlamentar e no judiciário de 
retirar direitos históricos dos trabalhadores e trabalhadoras que promovem o desenvolvimento do país e 
que serão penalizados por uma crise provocada pela elite financeira nacional e estrangeira. Os anúncios 
das reformas previdenciária e trabalhista prejudicam a população mais pobre do Brasil que depende da 
seguridade social, precariza as relações de trabalho com a terceirização desenfreada, a redução  de 
salários e a flexibilização de direitos. 
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A educação pública está sob fogo cerrado. A Medida Provisória (MP 746/2016), instituída pelo governo 
ilegítimo, promove mudanças que ampliam a desigualdade no ensino médio e promove uma educação 
elitista, tecnicista e excludente em contraposição à Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/1996) 
de cunho democrático. Os profissionais da educação estão ameaçados com as alterações na Lei 
11.494/2007 que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e pelo Projeto de Lei nº 867/2015, que tramita no 
Congresso Nacional, conhecida como a “Lei da Mordaça” que estabelece a censura escolar e “fere de 
morte” a autonomia acadêmica. 

 
A economia solidária também amarga as consequências do golpe institucional e paga o preço do ajuste 
fiscal que já havia sido anunciado em 2015. Os sistemáticos contingenciamentos de recursos 
orçamentários e financeiros da União, iniciados em 2015 e agravados em 2016, reduziram drasticamente  
o orçamento da economia solidária colocando em risco os programas e projetos em andamento. Da 
mesma forma, os constantes anúncios de ajustes na administração pública com redução de estruturas e 
de cargos de gestão, ameaçavam a SENAES. Apesar da resistência do Movimento da Economia Solidária  
na defesa da SENAES, em maio de 2016, com o brusco afastamento da Presidenta Dilma Rousseff, o 
Governo Interino mudou a direção da SENAES e implantou uma gestão caracterizada pela falta de 
conhecimento e de experiência prévia com a economia solidária. Felizmente, um grupo de valorosas 
servidoras e valorosos servidores públicos permaneceram naquela Secretaria e hoje, com compromisso e 
dedicação, estão dando sustentação técnica às poucas ações remanescentes do período anterior. 

 
Com a publicação do Decreto nº 8.894, de 3 de novembro de 2016 (Diário Oficial da União de 04/11/2016, 
Seção 1), a SENAES perdeu seu status e foi rebaixada para Subsecretaria na nova estrutura do Ministério 
do Trabalho, com a redução de dois Departamentos e a perda de cargos de direção. Esse é um duro golpe 
para o Movimento da Economia Solidária que conquistou, com muita luta e organização, em 2003, esse 
espaço institucional no Governo Federal para coordenar uma política pública nacional. A decisão 
autoritária do Poder Executivo atropelou o Conselho Nacional de Economia Solidária e rompeu com as 
resoluções aprovadas nas Conferências Nacionais de Economia Solidária (2006, 2010 e 2014) que exigiam 
a ampliação do espaço da economia solidária no Governo Federal e não o seu rebaixamento. 

 
Mais do que o rebaixamento institucional da SENAES, o que está em risco é a continuidade das políticas 
públicas de economia solidária. A desvinculação dos processos democráticos e efetivos de diálogo e 
participação social poderá significar a degeneração dessa política ao desviar-se dos seus sentidos e 
significados e ao abrir brechas para padrões políticos autoritários, além dos permanentes riscos das 
práticas paternalistas, assistencialistas e clientelistas. Por isso, reafirmamos que a Economia Solidária é 
uma estratégia de desenvolvimento justo, sustentável e solidário que tem por base o trabalho associado, 
a cooperação e a autogestão. O desvirtuamento dessa orientação estratégica significa o rompimento com 
as origens e a usurpação das práticas de economia solidária que foram construídas durante décadas no 
Brasil pelas organizações da sociedade civil, instituições de ensino superior e governos locais de origem 
democrática e popular. 

 
O Movimento da Economia Solidária expressa sua indignação diante dos ataques às políticas públicas de 
economia solidária e ao rebaixamento do seu espaço institucional. A SENAES é nossa! Por isso, exigimos: 

 
a) a revogação do Decreto Nº 8.894, de 3 de novembro de 2016, com a manutenção do status da 
Secretaria Nacional de Economia Solidária e com a sua estrutura integral que, por sinal, já era insuficiente 
para atender às demandas da economia solidária no Brasil; 

 
b) que a União garanta as condições políticas, institucionais e orçamentárias para a implementação dos 
objetivos, metas e ações prioritárias previstas no 1º Plano Nacional de Economia Solidária, elaborado no 
âmbito da 3ª Conferência Nacional de Economia Solidária; 
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c) a continuidade e a ampliação dos programas e ações estruturantes da economia solidária: de educação; 
de incubação e assessoria técnica; de fomento e fortalecimento das redes de cooperação solidária de 
produção, comercialização e consumo; de promoção das finanças solidárias e do crédito para os 
empreendimentos econômicos solidários; de manutenção e ampliação do Observatório Nacional da 
Economia Solidária; do fortalecimento do cooperativismo social, entre outras ações; e 

 
d) a aprovação de um marco jurídico que propiciem um ambiente institucional adequado ao 
desenvolvimento da economia solidária com facilitação da formalização dos empreendimentos 
econômicos solidários, tratamento tributário adequado, acesso ao financiamento, tratamento 
diferenciado nas compras governamentais para os seus produtos e serviços, no desenvolvimento e 
disseminação de conhecimentos e tecnologias sociais apropriadas, a proteção social e a melhoria da 
qualidade de vida dos trabalhadores e trabalhadoras da economia solidária no Brasil. 

 
Enquanto parte do movimento de democratização da sociedade brasileira, as organizações da Economia 
Solidária estão engajadas e fortalecendo as lutas populares hoje protagonizadas, sobretudo, pela 
juventude, contra formas autoritárias de impor um programa de governo que não foi escolhido pela 
população e um projeto de país que não constitui o desejo de seu povo. Denunciamos e continuaremos a 
resistir contra o desmonte do Estado Brasileiro e as investidas contra os direitos sociais conquistados em 
décadas de luta. Temos a convicção de que somente as forças populares organizadas irão reconquistar a 
democracia e fazer com que o Estado respeite a dignidade da trabalhadora e do trabalhador brasileiro, 
promova a justiça e diminua as desigualdades sociais. 

 
Por isso, lutaremos afirmando: nenhum direito a menos para a economia solidária! 

Fora Temer! 

Fórum Brasileiro de Economia Solidária 
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3º Seminário Nordestino de Educação Popular em Economia Solidária 

Nós, educadoras e educadores populares, durante o 3º Seminário Nordestino de Educação Popular em 
Economia Solidária, a partir de um processo coletivo e autogestionário, decidimos emitir uma carta de 
apoio ao movimento de ocupação construído pelas estudantes e pelos estudantes do Brasil. Durante o 
nosso seminário, que acontece entre os dias 09 e 11 de novembro, no Centro de Formação e Lazer do 
SINDSPREV, Recife – PE, foi feito uma análise sobre os impactos das ocupações e qual a contribuição para  
o fortalecimento dos movimentos sociais diante de uma conjuntura de golpe no nosso país. O governo 
ilegítimo vem promovendo um intenso desmonte das políticas públicas no país, impactando diretamente 
nos direitos sociais conquistados pelo povo. A política pública de economia solidária e a estrutura de 
governo construída a partir de 2003 vem sofrendo cortes sistemáticos, seja no campo do orçamento ou na 
sua estrutura institucional, com o rebaixamento da Secretaria Nacional de Economia Solidária para o 
status de sub-secretaria. No campo da educação, um dos direitos básicos mais atingidos pelos golpistas, a 
reforma do ensino básico, a proposta de uma escola sem partido e a PEC 241, que agora no Senado se 
torna a PEC 55, vem trazendo um horizonte de total fragilização da educação do nível básico ao ensino 
superior. As educadoras e os educadores populares que atuam no campo da economia solidária 
identificaram a riqueza do processo autogestionário desses espaços ocupados, que vem sendo construído 
pelas estudantes e pelos estudantes mobilizados. Atividades de formação sendo construídas livres das 
amarras do currículo formal, contribuindo de forma transformadora com a construção do saber das 
pessoas envolvidas. Vale destacar as práticas autogestionárias dos espaços a partir da organização da 
limpeza, da alimentação, das atividades e debates, além do diálogo com outras frentes de luta. 

 
3º Seminário Nordestino de Educação Popular em Economia Solidária 
Este documento sela o compromisso das educadoras e educadores populares do Nordeste militantes da 
economia solidária, com o movimento OCUPA, além de pretender convocar a todas e todos para irem às 
ruas fazer frente a todas as mazelas propostas por esse governo ilegítimo. Medidas retrogradas como a 
PEC 55, a reforma do ensino médio e a lei da Mordaça fazem parte de um pacote TEMERoso de extinção 
de instituições e programas que previam políticas públicas e garantiam direitos sociais. Assim, 
conclamamos os movimentos sociais e todas as pessoas que acreditam na Democracia a se solidarizarem 
com todas as manifestações de repúdio a este governo. 

Recife-PE 10/11/2016 
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Grupos de Trabalho por Macrorregiões 
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Reuniões preparatórias: Coordenação Executiva + Secretaria Descentralizada 
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