Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos de Niterói - SASDH
Inscrição para curso de Introdução à Economia Solidária, com oferta de 200 vagas
O trabalho está presente nas mais diversas dimensões da sociedade contemporânea e o
avanço tecnológico não foi capaz de produzir mudanças significativas no que se refere
às melhorias das condições de trabalho, pelo contrário, gerou um processo de
precarização das relações e o agravamento da situação dos trabalhadores, coma exclusão
de uma grande parcela dos mesmos do mercado de trabalho formal. Diante disso, a
Economia Solidária surge como uma forma alternativa de organização do trabalho.
Com esse objetivo, a SASDH, por meio da Casa Paul Singer, inicia o Ciclo de
Formação 2019, para refletir sobre quais os potenciais transformadores da Economia
Solidária.
A Casa da Economia Solidária Paul Singer faz parte dos Projetos Estruturantes da
Prefeitura de Niterói, o Niterói Que Queremos, e é, atualmente, o primeiro e único
Centro Público de Referência em Economia Solidária do Estado Rio de Janeiro.
A Casa, bem como suas ações, são executadas com recursos próprios do município e
por meio do Convênio 831307/2016 celebrado entre o MTb/Senaes e a Prefeitura
Municipal de Niterói.
Organização:
SASDH / Casa da Economia Solidária Paul Singer/ Fórum de Economia Solidária de
Niterói
Modalidade:
Curso de Difusão
Carga Horária: 40 horas
Tipo:
Presencial
Público Alvo:
O curso é voltado prioritariamente para os participantes dos Empreendimentos de
Economia Solidária- EES, trabalhadores da gestão, em especial aqueles que atuam na
pauta de Economia Solidária, membros Fóruns, de Conselhos de Defesa de Direitos,
ativistas, alunos e pesquisadores de temas relacionados à pauta e demais interessados,
conforme a disponibilidade de vagas.
Objetivo:
O curso tem por objetivo introduzir algumas questões sobre o vasto mundo da
Economia Solidária, por meio da reflexão sobre as diversas manifestações da relação
entre teoria e prática, pensaremos em como os temas liberdade, trabalho e extensão
estão presentes na sociedade contemporânea e como se relacionam com a teoria e a
prática da Economia solidária.

Período de Realização:
Abertura do Ciclo de Formação 2019: dia 11/02/2019 - das 10 às 20 horas, na
Faculdade de Economia da UFF, com o I Seminário de Economia Solidária de Niterói:
em contextos de crise uma OUTRA economia é possível?
Haverá emissão de certificado de 8 horas
Todos os alunos do curso de Introdução à Economia Solidária, pois contará como carga
horária do curso.
Turmas:
1ª turma - 21/01/2019 a 25/01/2019
2ª turma - 28/01/2019 a 1º/02/2019
3ª turma - 04/02/2019 a 08/02/2019
4ª turma - 11/02/2019 a 15/02/2019
5ª turma - 25/02/2019 a 1º/03/2019
6ª turma - 11/03/2019 a 15/03/2019
7ª turma - 18/03/2019 a 22/03/2019
8ª turma - 25/03/2019 a 29/03/2019
Haverá 4 dias de aula por semana, respeitando o Calendário do Circuito Arariboia de
Economia Solidária, das 9 às 13 horas e das 14 às 18 horas.
São 8 turmas com 25 alunos.
CURSO GRATUITO, com emissão de certificado de 40 horas (será fornecido material)
Inscrição
Plenárias do Fórum e Casa da Economia Solidária Paul Singer
Local do Curso:
Casa da Economia Solidária Paul Singer - Av.Ernani do Amaral Peixoto, 901 - Centro Niterói- RJ
Telefone: 2717-8350
E-mail: coordenaecosol@gmail.com (para solicitar informações)
Conteúdo programático
Módulo 1
Introdução; Economia Solidária: o que é/Conceito e história
Módulo 2

O que é e como se organiza o movimento social na Economia Solidária/ Fóruns
municipais, o que são/As diversas formas de organização coletiva
Módulo 3
O que é uma rede de colaboração e como organizá-la/ Comercialização solidária/ Outras
economias
Módulo 4
Associativismo e cooperativismo/Gestão democrática de empreendimentos populares
Módulo 5
Como montar e fazer parte de empreendimentos solidária/ Empreendedorismo
cultural/social/ Formação de associações e cooperativas
Módulo 6
Produção ou prestação de serviços? /Arte, gestão e empreendedorismo/ Empresas de
autogestão
Módulo 7
Arranjos produtivos locais/ Viabilidade Econômica de Empreendimentos Populares (seu
produto ou serviço atende ao mercado?)/Planejamento estratégico (organizar planos de
negócio Desenvolvimento territorial solidário e sustentável/ Uma feira pode ser um
EES? (organização de feiras e eventos)
Módulo 8
O que é análise de conjuntura/ Enfrentamento à pobreza pelo esforço coletivo no mundo
do trabalho/ Desenvolvimento territorial e sustentável
Módulo 9
Controle social/Cidadania/Gestão participativa/ Educação,
Cultura e saber popular
LDO / PPA / LOA/ Ação e mobilização comunitária
Módulo 10
Finanças solidárias/Cooperativas de crédito/Bancos
populares/ Fundos rotativos solidários. Em funcionamento desde 27 de agosto de 2018 e
conhecido carinhosamente pelos seus usuários como a “Casa Azul”, o Casa da
Economia Solidária Paul Singer é o primeiro e único Centro Público Municipal de
Referência em Economia Solidária do estado do Rio de Janeiro, localizado na Av.
Ernani do Amaral Peixoto, 901, no Centro de Niterói, e nesse período registrou mais
de 850 atendimentos desde o início das atividades, para os seguintes segmentos:
agricultura familiar, produtores e comerciantes de orgânicos, pescadores artesanais,
marisqueiros, maricultores, catadores de material reciclável, Cooperativas de

Reciclagem, artesanato, moda, decoração, arte, gastronomia, bebidas artesanais, cultura,
literatura, segmentos de serviços dentre outros, do município de Niterói e região.
O espaço possui gestão compartilhada entre a Secretaria Municipal de Assistência
Social e Direitos Humanos (SASDH) e o Fórum Municipal de Economia Solidária de
Niterói e foi implantado com recursos próprios, bem como oriundos do Convênio
Federal 831307/2016 celebrado entre o Ministério do Trabalho/ Secretária Nacional de
Economia Solidária e a Prefeitura Municipal de Niterói.
Na Casa da Economia Solidária Paul Singer atua uma equipe multidisciplinar, composta
por profissionais de nível superior contratados com recursos do Convênio, bem como
profissionais da SASDH, com atendimentos diários aos Empreendimentos de Economia
Solidária, entidades de fomento à Economia Solidária, órgãos do poder público,
segmentos da sociedade civil, parceiros do setor privado, além dos cidadãos em geral
que buscam informações e atendimento.
Além dos atendimentos, os empreendedores cadastrados, que hoje chegam a 283
cadastros, têm à disposição uma Mostra Permanente dos Empreendimentos em
Economia Solidária, para exporem seus produtos de forma permanentemente na Sede.
Também nesse espaço ocorre a organização da Criação do Circuito Arariboia de
Economia , que hoje é composto por nove (9) Espaços de Comercialização: Terminal
João Goulart, Praça Dom Navarro, Itaipu ( estacionamento do Museu Arqueológico),
Campo de São Bento, Feira Orgânica do Campo de São Bento ( gestão da Abio/RJ, a
maior feira orgânica do estado do Rio de Janeiro), Vale Feliz ( em parceria com
Associação de Moradores do Vale Feliz, do Engenho do Mato, realizada na praça
Mahatma Gandhi da localidade), Baobab ( em parceria com o Baobab, Reduto
Afrocultural, que me 2018 era realizada na Praça do Rink, mas em 2019 passará para a
Praça JK), Coletivo das Orgânicas –CRO ( na Cantareira) e Papa Goiaba, também na
Cantareira.
Em paralelo às oportunidades de comercialização, o Fórum de Economia Solidária de
Niterói realiza as suas formações nos mais diversos segmentos. Os setores organizados
do Fórum também fazem uso do espaço para articulação de seus grupos, a exemplo a
rede de artesanato, da Agricultura Familiar, dos Pescadores Artesanais e dos Catadores
de Materiais Recicláveis.
Há ainda os atendimentos individuais e coletivos de pessoas que buscam informações
sobre o funcionamento do Centro Público e sobre as agendas de formação, de espaços
de comercialização e de projetos. “A Casa da Economia Solidária Paul Singer é um
espaço para apresentação da Economia Solidária,
do Cooperativismo e do
Associativismo , bem como dos Empreendedores de Niterói, que tem como alternativa
para a geração de trabalho e renda as práticas solidárias com vistas ao desenvolvimento
local e sustentável, prestando atendimento e orientação a cidadãos e cidadãs
interessados”, de acordo com a responsável pela Coordenação de Economia Solidária,
Angélica Hullen.
De acordo com Celecina Rodrigues da Executiva do Fórum de Economia Solidária a
Casa da Economia Solidária de Niterói é uma luta antiga do movimento social de
Niterói e representa um avanço significativo para a pauta no município. Lutamos agora

para aprovação do marco legal, com a criação do Conselho Municipal e do Fundo de
Economia Solidária”, frisou a mesma.
Para o ano de 2019, de acordo com o Secretário Municipal de Assistência Social e
Direitos Humanos, Alexandre Costa, “as iniciativas no Centro Público devem ser
ampliadas, assim como a pauta da Economia Solidária no município, cujas prioridades
são a aprovação do marco legal que cria a Política Municipal de Economia Popular e
Solidária em Niterói, a implantação da Criação da Casa do Catador, as ações voltadas
para a formação de Agentes de Desenvolvimento Sustentável e em Finanças Solidárias,
assim como a ampliação dos Bancos Comunitários e a implantação da Moeda Social
Eletrônica Circulante nas comunidades do Preventório e da Vila Ipiranga”, destacando
estas iniciativas como prioridades, além de outras.
SERVIÇOS OFERECIDOS
Atendimento na Casa da Economia Solidária Paul Singer
O atendimento ao público acontece de segunda a sexta, das 10 às 17h.
Serviços oferecidos:


Cadastro no Cadsol de Niterói;

• Atendimento técnico e orientações aos Empreendimentos e segmentos de Economia
Solidária;
• Espaço Permanente de Mostra de Produtos;
• Funcionamento da Secretaria Executiva do Fórum de Economia Solidária de Niterói;
• Acesso à internet para EES;
• Espaço para reuniões, formações, oficinas e rodas de conversa;
• Organização do Circuito Arariboia de Economia Solidária;
• Calendário de Formações sob demanda.

Maiores informações, nos contate por e-mail coordenaecosol@gmail.com , pelo
telefone 2717 8350 ou ainda, acesso a nossa página no facebook, que é atualizada
diariamente: https://www.facebook.com/economiasolidaria.niteroirj/.

