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Fora do Eixo e Economia
Solidária
Dia 1º de outubro, segunda feira, a diretora do
Departamento Nelsa Nespolo e Alonso Nunes
Coelho receberam uma das articuladoras da
Casa Fora do Eixo Porto Alegre, Claudia Shultz,
que apresentou o conjunto de ações
estratégicas do Movimento Fora do Eixo e
especificamente às próximas atividades que
envolveram a impressão de duas moedas
sociais, em dois festivais que ocorreram ainda
neste mês de outubro.
Para o Movimento, os princípios da Economia
Solidária são sentido de existência do Fora do
Eixo, pois seus elementos organizativos estão
totalmente integrados com as estratégias
econômicas e culturais na construção de um
novo modelo de desenvolvimento, baseado na
equidade e respeito mútuo dentro da
diversidade.
Para 2013, o Difesol e Casa Fora do Eixo/Porto
Alegre
afirmaram
o
compromisso
de
construírem suas agendas de forma articulada,
buscando o apoio mútuo e compartilhado.

Casas da Economia Solidária
serão descentralizadas e
integradas.
Na segunda feira, 1º/10, o Comitê Gestor
Territorial Metropolitano Delta do Jacuí definiu
que os dois espaços a receberem os
investimentos para se adequarem e serem as
Casas
da
Economia
Solidária
serão
descentralizados no território, mas serão
integrados em suas ações de Qualificação e
Formação,
Assessoria
Técnica
e,
principalmente,
nas
operações
de
Comercialização dos produtos de todos os
Empreendimentos Econômicos Solidários de
toda a Região Funcional 1.
As duas Casas de Economia Solidária ficarão
na capital e na região de Montenegro,
atendendo à grande Porto Alegre, Vale dos
Sinos e Vale do Caí.
A próxima reunião definirá os locais e
consolidará os critérios de escolha dos
Empreendimentos a serem apoiados.

Seminário Cadeia do Pet, da
Lã e do Osso/Bagé
O Difesol esteve, na última quarta- feira, 03/10,
juntamente
com
a
Secretaria
de
Desenvolvimento Econômico, no município de
Bagé, onde apresentou à comunidade local as
políticas públicas e ações desenvolvidas pelo
Departamento, dando ênfase especial, na
região da Campanha, às Cadeias Produtivas
da Lã e do Osso.
Sendo esta uma região que cultiva a criação de
animais, mostrou interesse muito grande no
artesanato feito a partir do osso, matéria prima
que, atualmente, não é utilizada.
Esteve presente neste encontro, o Sr. Davi
Ojeda, da Cooperativa Mãos à Obra, do Mato
Grosso do Sul, profissional experiente e
reconhecido internacionalmente que expôs o

processo de limpeza e processamento do osso
em belas peças de artesanato.

Binacional de Livramento, bem como no
encontro do dia 10 de dezembro, em Bagé.

Com muito entusiasmo e com o apoio do Poder
Público local, a comunidade de Bagé já definiu
o local onde será instalado o Primeiro Polo da
Cadeia Produtiva do Osso da Campanha, o
qual será nas instalações do Mercado Público
de Bagé.

Para Rogério Dalló, este é um momento
ímpar, onde o Governo do Estado apoia o
início de uma organização.

É o momento de afirmarmos, cada vez
mais, o nosso entendimento sobre o tema
__________________________
de Economia Solidária, e que nossas ações
A Cadeia Produtiva da Lã também interessou
passam a fomentar os bens e serviços
aos participantes e tem o apoio da Secretária
oferecidos por ela, afirma.
da Economia Solidária de Bagé. Estes
empreendimentos estarão presentes na Feira
de Livramento, que acontece em Dezembro de
2012 e sediará o Primeiro Grande Encontro da
Cadeia da Lã.
O Difesol retorna à região da Campanha para
uma reunião de encaminhamentos sobre estes
temas, no dia 10 de Dezembro de 2012.

Diálogo sobre a
constituição da Cadeia
Produtiva Solidária do Osso
C

No dia 04/10, em Porto Alegre, dialogamos
com artesãos de Porto Alegre, Canoas e
Viamão sobre a Cadeia Produtiva Solidária
do Osso.
Apresentamos a estratégia de incentivo às
Cadeias
Produtivas
Solidárias,
que
proporcionarão
o
fortalecimento
dos
empreendimentos. Em 2012, estamos
trabalhando com a Cadeia do Pet, da Lã,
das Pedras Preciosas, das Frutas Nativas,
do Peixe e do Osso. Também existe a
possibilidade de articulação entre as
diversas cadeias.
O artesão David Ojeda, do Mato Grosso do
Sul, que trabalha com o osso, partilhou a
experiência de produção e gestão da
cooperativa o qual faz parte, e está há dez
anos no mercado, com um produto de boa
qualidade, com uma demanda de mercado
acima de sua capacidade de produção.

Difesol em Caçapava do Sul
Também, no dia 03/10, em Caçapava do Sul, o
Difesol reuniu-se, juntamente com o Corede
local, URCAMP e representante da Participação
Cidadã
e
demais
lideranças
e
empreendimentos locais, onde foi apresentado
as Cadeias Produtivas organizadas pelo
Difesol. Os empreendimentos de Economia
Solidária que estavam presentes tiveram uma
ótima aceitação das propostas apresentadas, e
já articularam uma equipe que estará
representando Caçapava do Sul, na Feira

Foi uma excelente atividade, para termos
consciência que os artesãos podem criar,
produzir e gestar os seus empreendimentos,
de forma coletiva, agregando valor ao seu
trabalho.

Casa da Economia Solidária
em Porto Alegre
O DIFESOL esteve durante esta semana
reunido com o Patrimônio da União para dar
conta de ter um espaço, onde possa ser
instalada a Casa da Economia Solidária que
prevê um espaço de Comercialização e de
qualificação. Também será o espaço referência
dos consultores técnicos previstos no projeto
RS+JUSTO E SOLIDÁRIO. Estão sendo
construídas duas alternativas de espaço e nos
próximos dias teremos soluções concretas.
Esta casa atenderá, prioritariamente, a região
metropolitana, e a boa prática estenderá para
todo o Estado.

Comitê Temático da
Certificação e Selo - CESOL
No dia 04/10/12, aconteceu reunião do Comitê
Temático da Certificação e Selo, do CESOL,
que continuou o debate dos critérios,
conceitos e metodologias necessárias à
implantação da certificação, para os
empreendimentos econômicos solidários.
De forma coletiva, o Comitê estará
construindo uma proposta de decreto para
esta regulamentação, que deverá ser
avaliada, inicialmente, na próxima reunião do
Comitê, no dia 16/10, às 14 horas, no Difesol.

22ª Feira Latino Americana de
Artesanato
De 28/09 a 07/10, o Difesol participou da 22ª
Feira Latino Americana de Artesanato, na
Usina do Gasômetro em Porto Alegre.
Nesta oportunidade, apresentamos nossas
ações, centradas no incentivo e fomento às
Cadeias Produtivas Solidárias, que alavancarão
o fortalecimento dos empreendimentos.

Segue abaixo, a agenda para a próxima semana.

