


� Processo coletivo de mobilização comunitária a fim de 
constituir novos tecnologias sociais de acesso a crédito e 
instrumentos financeiros com vista a construção de um novo 
modelo de desenvolvimento, com justiça social.

� Um dos principais desafios das Finanças Solidárias é a 
diminuição da pobreza e da exclusão sócio – econômica.diminuição da pobreza e da exclusão sócio – econômica.

� Os instrumentos de promoção das finanças solidárias estão 
inseridos no movimento de economia solidária, pois são 
parte das tecnologias sociais, acumuladas nos movimentos 
populares com fins a superação da sociedade capitalista.

� No Brasil as três principais tecnologias sociais de Finanças 
Solidárias são: Micro Credito Orientado/ Fundos Rotativos 
Solidários e Bancos Comunitários.



� O microcrédito produtivo orientado é o 
crédito concedido para o atendimento das 
necessidades financeiras de pessoas físicas e 
jurídicas empreendedoras de atividades jurídicas empreendedoras de atividades 
produtivas de pequeno porte, utilizando 
metodologia baseada no relacionamento 
direto com os empreendimentos solidários e 
os empreendedores individuais.



� Fundos Rotativos: São fundos mantidos por 
entidades da sociedade civil ou organizações 
comunitárias, e destinados ao apoio de projetos 
associativos e comunitários de produção de bens e 
serviços. Por meio dos fundos rotativos solidários, serviços. Por meio dos fundos rotativos solidários, 
investem-se recursos na comunidade, através de 
empréstimos com prazos e reembolsos mais flexíveis 
e mais adaptados às condições socioeconômicas das 
famílias empobrecidas beneficiadas nos projetos. 
Com isso, o financiamento é mais barato e mais 
acessível para os projetos apoiados, favorecendo o 
acesso mais democrático e solidário ao crédito, e 
estimulando o desenvolvimento local



� São projetos de apoio a economias populares 
de municípios de baixo IDH, prestam serviço 
financeiro solidário em rede de natureza 
associativa e comunitária, voltados para a associativa e comunitária, voltados para a 
geração de trabalho e renda promovendo a 
economia solidária. Os bancos comunitários 
são de propriedade da comunidade, que 
também é responsável por sua gestão.



� São moedas organizadas por clube de trocas, 
bancos comunitários, associações, oscip´s, 
cooperativas e redes a fim de realizar 
intercâmbios de serviços ou produtos.intercâmbios de serviços ou produtos.

� As Moedas Sociais é um veículo de 
mapeamento e articulação das trocas 
econômicas numa determinada comunidade, 
a fim de fortalecer sua circulação no 
comércio/produção local.





� No dia 23 de Maio (sábado) de 2009, como 
parte da Semana da Luta Antimanicomial, a 
Rede de Saúde Mental e Economia Solidária 
do Estado de São Paulo realizou a I Feira de do Estado de São Paulo realizou a I Feira de 
Saúde Mental e Economia Solidária.

� Na I Feira foi lançado também a Moeda Social 
Qualquer, que surgiu como parte do processo 
de identificação coletiva de nossa Rede.



� Durante os encontros do I Curso de Multiplicadores em 
Saúde Mental e ECOSOL, foram dado idéias e discutido 
opções de nome para a Moeda Social de nossa Rede.

� O processo de escolha do nome da Moeda demorou mais de 
dois meses, tendo sido propostas também os seguintes 
nomes: Zumbi, qualquer, saci, amor, afecto, lero, gentileza, nomes: Zumbi, qualquer, saci, amor, afecto, lero, gentileza, 
trampo, troco, igualdade, sol, rei, imperador, moitará, saci, 
saciloko, biruta, moringa, triunfo, viasampa, treze, pinel, 
eclipse.

� A partir de uma dinâmica onde cada proposta de nome foi 
defendida apresentando seus argumentos, no final do 
processo duas propostas ficaram: Tantã e Qualquer. E 
coletivamente foi decidido que o melhor nome para a Moeda 
Social da Rede de Saúde Mental e Economia Solidária é 
o QUALQUER.



� QUALQUER é sempre utilizado como uma pessoa sem valor 
e invísivel socialmente.Nesse sentido, os usuários de saúde 
mental, como catadores, moradores em situação de rua, e 
demais segmentos sociais, onde a invisibilidade social e o 
preconceito são marcantes, são tratados com 
um QUALQUER. Viemos a partir da escolha do um QUALQUER. Viemos a partir da escolha do 
nome QUALQUER afirmar, que todas e todos os seres 
humanos tem VALOR e mereçem ter reconhecimento social, 
pelo que produzem e criam. Além disso, queremos afirmar 
que a construção de nossa Feira e de nossa REDE é feita 
deQUALQUER pessoa que queira construir uma sociedade 
solidária, justa e sem moradores em manicômios.




