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Introdução 

 “Essa cidade está com problema seríssimo de infraestrutura. Quais seriam a 

prioridades para essas pessoas que não tem vez para nada? Falta emprego, faltam 

oportunidades. O que poderíamos fazer para melhorar a vida dessas pessoas? Quem estaria 

disposto a se engajar nesta luta sem interesse próprio?” – Essas eram as preocupações que 

infringiam a mente de Maria Isabel, professora aposentada, moradora de um bairro de classe 

média alta da cidade de Valença-RJ, onde nasceu e cresceu ouvindo as histórias da cidade, 

como o poder dos coronéis, que até hoje influencia a política local, a força do trabalho 

escravo, a ascensão e o declínio do café, a retomada da economia com a implantação de uma 

fábrica de tecidos Santa Rosa no início do século XX, a derrocada da cidade com o 

fechamento dessa fábrica nos anos 90. Esses últimos acontecimentos estavam vivos em suas 

memórias, pois na época eram refletidos nos olhos de seus alunos, filhos de funcionários, que 

às vezes lhe indagava: “que futuro teremos nesta cidade?” 

 

Ideias iniciais 

Já havia se passado mais de dez anos após o fechamento da fábrica de tecidos Santa 

Rosa, Maria Isabel estava em casa cuidando de seu marido enfermo e de sua neta, quando 

batem palmas em seu portão: era uma pedinte com três crianças pequenas, sendo uma de colo. 

Naquele momento a ex-professora relembra seus ex-alunos, dá alguma coisa para suprir a 

necessidade daquela senhora, entra novamente e começa a pensar: “o que poderia ser feito 

para melhoria de vida dessas pessoas?”, achava que teria de ser uma alternativa diferente de 

tudo que já se havia experimentado anteriormente. Uma ideia que começaria não centrada em 

lucro e concorrência, mas algo que fosse construído com parcerias as quais todos teriam 

oportunidades iguais de crescimento. Seria uma alternativa visando, não somente a parte 

financeira, mas principalmente o resgate da dignidade moral das pessoas. 



 
 

 

Os idealizadores   

Maria convida três amigos que já haviam trabalhado com ela na paróquia: Ana 

Berttolo fiscal do ICMS aposentada, em dois mil e nove se tornava secretária de assistência 

social e da administração da prefeitura de Valença, filha de uma família tradicional da cidade, 

dona de fazenda produtora de leite, antes grande produtora de café, possui  grande influência 

no meio político da cidade; senhor Geraldo, depois de ficar viúvo dedica a maior parte do seu 

tempo em serviço social, muito ligado à comunidade católica, líder em sua comunidade, 

aposentado de uma multinacional fabricante de remédios, BAYER, onde adquiriu 

conhecimento químico e começou a manipular remédios naturais; padre Mendanha, irmão do 

prefeito de uma cidade vizinha, que em dois mil e oito venceu as eleições em Valença; este 

convida José Maria, especializado em economia solidária pela PUC-RJ, que se dedica a dar 

palestras e a orientar grupos sobre economia solidária. 

 

Planejamento 

O entusiasmo toma conta de todos os envolvidos, que começam a visitar os bairros 

periféricos para saber quais as principais necessidades daquela população. O resultado dessa 

visita acaba surpreendendo a todos, pois apesar da falta de infraestrutura local, a maioria eram 

produtores, só que não tinham chance de comercializar seus produtos. Diante desta situação o 

padre consegue um espaço, que pertence igreja, para a comercialização dos produtos, no 

centro da cidade. Entretanto Maria ainda não estava satisfeita, pois sua ideia anterior não era 

só os produtores venderem: “tinha que haver mudanças maiores.” Foi nesse momento que o 

padre convida seu amigo José Maria, “vamos apresentar uma economia mais justa onde todos 

ganham, não usando a nomenclatura capitalista, por exemplo, ganho e não lucro, preço nem 

alto, nem baixo, preço justo, não pensar no individual e sim no coletivo”- dizia ele. A 

primeira pergunta que ele faz: “quantos bancos têm em Valença?” Tinham oito. “Se tem estes 

bancos é porque tem dinheiro e como essas pessoas movimentam a economia?” Foi aí que 

todos perceberam que Valença não era uma cidade pobre, o problema estava na centralização 

de renda.  

 

Desenvolvimento 



 
 

 

Maria, cada vez mais empenhada, e seus amigos, estudam o desenvolvimento do  

projeto de economia solidária.  A primeira ideia foi a de um banco de trocas: “os produtores 

trarão seus produtos que poderão ser trocados por serviços, material de construção, remédios, 

tratamento dentário e também entre os próprios produtores.” Diante disso, surge o primeiro 

impasse: os produtos de trocas e os serviços têm valores diferentes. “Como iremos 

regulamentar esta troca?”, José Maria explica que a alternativa seria a criação de uma moeda 

social para compensar as diferenças de valores. Essa moeda deveria ser lastreada, circularia na 

feira, que era organizada pelo grupo e no comércio que aderisse ao projeto. 

O grupo desenvolve, sobre a orientação de José Maria, a construção da moeda social 

dividindo-se em tarefas: Maria Isabel iniciou uma pesquisa para sugerir um nome à moeda, 

um nome que tivesse uma ligação com a cidade de Valença, que resgatasse as raízes e a 

cultura local. Foi quando, remexendo em seus arquivos, redescobre uma aula que lecionou 

sobre os primeiros habitantes da região, os índios Coroados. Imediatamente lhe vem à mente 

“esse será o nome da nossa moeda.” O padre, como representante maior da igreja católica no 

local, tratou de divulgar na sua paróquia como seria importante o envolvimento de todos, 

explicando nas missas todo o projeto. O senhor Geraldo, com toda a sua simplicidade, 

transmitia respeito e grande confiança na comunidade, com isso ajudou o padre na divulgação 

e criou o “termo de adesão do projeto” (Imagem A); Ana Berttolo por ter um livre acesso na 

classe mais alta da sociedade, responsabilizou-se por contactar empresários e mais tarde 

acabou envolvendo também políticos do local. 

“Bom, mas essa moeda tem um valor, ela tá valendo um serviço, ela tá valendo couve, 

ela tá valendo cimento, ela tá valendo a pedra, ela tá valendo alguma coisa. Como é que 

vamos lastrear esta moeda?!” Essa preocupação de Maria Isabel logo foi sanada, pois a mãe 

de Ana Berttolo, dona Maria Alcântara de Menezes Berttolo, viúva, dona de várias 

propriedades na cidade e ao redor, quando soube dessa questão, prontamente doou a quantia 

necessária. Assim, foram confeccionadas notas de um centavo, de cinco centavos, de dois, de 

cinco e de dez coroados, todas feitas em papel especial com fotos de pontos turísticos da 

cidade e dos índios coroados. (Imagem B) 

Rapidamente foram conseguidos serviços com dentista, farmácias e até a companhia 

de água da cidade também aceitou fazer todo o trâmite e utilizar a moeda.  

Com receio de soltar toda a moeda Coroado no mercado, o grupo, que se intitulou 

Movimento por Amor a Valença, resolve criar uma contabilidade, sob a orientação de Ana, 



 
 

 

para controlar toda a movimentação da troca de Real pela moeda Coroado, a entrada e a saída 

do caixa. A equipe percebe a necessidade de uma sustentação para a moeda Coroado e cria a 

TEIAS (Título Econômico de Investimento a Alternativas Solidárias). Esse título era vendido 

por cinquenta reais, sendo devolvidos dez coroados por mês, durante quatro meses para a 

pessoa gastar na feira, os dez reais restantes ficavam para o projeto. Havia também a 

TEINHA, essa valia doze reais e cinquenta centavos ficando dez por cento do valor para o 

projeto. Figura 1 

 

TÍTULO VALOR 

R$ 

1º mês 2º mês 3º mês 4ª mês p/Projeto 

TEIAS 50,00 10 

Coroados 

10 

Coroados 

10 

Coroados 

10 

Coroados 

R$10,00 

TEINHA 12,50 2,50 

Coroados 

2,50 

Coroados 

2,50 

Coroados 

2,50 

Coroados 

R$2,50 

Figura1. Quadro demonstrativo das TEIAS.  

 

Divulgação 

Na intenção de divulgar o projeto à população e a empresários locais o grupo, em 

parceria com a Secretaria da Catedral, distribui panfletos, com perguntas e respostas, 

explicando passo a passo o projeto com o título: “Projeto Coroados - Gestão Coletiva, 

resultados compartilhados.” (Imagem C)   

“Como começar? Incentivando os Grupos Alternativos de Produção 

Solidária – GAPS. O que são os GAPS? São grupos de pessoas que se 

unem para produzir ou prestar serviço de forma solidária, para garantir 

sua sobrevivência. O que são as feiras de trocas? É o local onde 

produtores e prestadores de serviços irão trocar seus serviços e 

mercadorias. Onde e quando serão estas feiras? Serão no pátio da 

Catedral, uma vez por mês, iniciando dia 17 de setembro – domingo. 

Como participar das Feiras de Troca solidária? Assinando um termo de 

adesão e aceitando a moeda social Coroados como veículo de troca 

solidária e respeitando a ideia de um comércio ético, justo e solidário. 

Para que serve a moeda social? Serve para estimular as trocas 

solidárias entre as pessoas e grupos sem intermediários ou 

atravessadores. Onde podemos trocar a moeda Coroados por 

mercadorias e serviços? Nas feiras, no minimercado e entre as pessoas 

e/ou empresas que aderirem à ideia de criar riquezas e satisfação de 

necessidades através de trocas solidárias. O que é o minimercado de 

troca solidária? É o espaço permanente de trocas de serviços e 



 
 

 

mercadorias. Ele funcionará na sala 5 do Pavilhão Leoni, a partir do dia 

18/09/2006. Como o Projeto Coroados se sustentará? Através dos 

Títulos de Investimento a Alternativas Solidárias – TEIAS. O que é 

TEIAS? É um investimento financeiro – social que será vendido a 

cinquenta reais e resgatado pela moeda convertida em 04 (quatro) 

parcelas consecutivas de dez coroados, respectivamente.” (Imagem D) 

 

Metas das TEIAS  

Esses Títulos eram vendidos na missa, com a presença do bispo, o que contribuiu para 

a venda ser muito grande entre os fiéis. Até mesmo a fornecedora de água e esgoto da cidade 

comprou TEIAS e distribuiu para os seus funcionários. 

As cláusulas eram expostas no verso do Título mostrando aos adquirentes os reais 

objetivos das TEIAS:  

 “Este Título tem o objetivo de, a médio e longo prazo, de formar um 

fundo de sustentabilidade ao Projeto Coroados que é uma iniciativa do 

Movimento Por Amor a Valença. Ao aderir ao Projeto Coroados, através 

deste Título, você estará fortalecendo os Grupos Alternativos de 

Produção Solidária – GAPS, as feiras e o minimercado de trocas 

solidárias por um comércio Ético, Justo e Solidário. Além de ter valor 

simbólico, esse Título contém o valor de utilidade e de troca, e vai 

garantir, em um primeiro momento, alimentação básica às pessoas que, 

com suas iniciativas de produção, estão construindo uma sociedade mais 

justa, livre e fraterna. A moeda social Coroados é um pequeno passo na 

construção de um sistema monetário popular e comunitário, constituído 

entre pessoas e GAPS, unidos pela cooperação e ajuda mútua. Este 

Título pode ser considerado um instrumento de investimento financeiro e 

social através da associação de pessoas que tenham como objetivo 

pessoal à construção de uma sociedade justa, livre e fraterna, 

organizando-se em bases democráticas para atender, solidariamente, às 

necessidades básicas dos GAPS. Este Título tem o objetivo de fornecer 

capital de giro, capital fixo e para bens de capital que tenham como 

finalidade fomentar as atividades produtivas e comerciais dos GAPS. O 

Valor Simbólico deste título é de R$50,00(cinquenta reais) e o seu tempo 

de carência é de 04(quatro) meses, durante os quais o quotista estará 

recebendo a conversão em moeda corrente, no valor de C$10,00(dez 

coroados) por mês.”            

Uma das utilizações desse valor era a compra de mercadorias que não eram produzidas 

por eles, como por exemplo: óleo, sal, arroz, açúcar, as qual eram trocadas pelos produtos por 

eles produzidos. Outro emprego dessa quantia era o empréstimo, sem a cobrança de juros, 

para os produtores que participavam do projeto. Isso trazia uma grande recompensa para 

Maria Isabel, que falava orgulhosa: “Aqui nós somos um banco, sem querer, dinheiro é pra 



 
 

 

circular, não pode ficar parado em minhas mãos. Precisou de um remédio, de pagar uma conta 

ele pode pegar... vai ficar anotado... o dia que ele tiver ele dá, abate aqui... então, onde é que 

você tem isso!?”   

 

  Estratégias utilizadas para o envolvimento das pessoas 

Apesar do esforço de Maria Isabel e de seus companheiros, começaram a surgir 

algumas questões que tinham que ser solucionadas. Alguns desses pequenos produtores não 

sabiam bem o significado de solidariedade. “Você tem que vender a dúzia de ovo mais barato, 

por que aqui é uma troca, você não pode vender o ovo num preço estratosférico.” -  ensinava 

Maria Isabel a um rapaz que levava ovos caipira para o mercado - “Não, mas é meu trabalho 

eu quero pôr o preço que eu quero!”. “Não tem solidariedade nenhuma” – pensava ela. “Ele 

estava ali para aproveitar o espaço físico. Não tinha uma mentalidade de coletividade”. Outros 

traziam uma enorme quantidade de produtos dificultando o espaço de exposição da 

mercadoria do colega.  

Diante desses impasses a ex-professora, que já havia trabalhado com diversas 

dinâmicas com seus alunos e obtidos ótimos resultados, resolve utilizar essa mesma técnica 

com os produtores. Começou-se a fazer, uma vez por mês, reuniões, para tirar dúvidas, dar 

sugestões, fazer reclamações, tendo também várias dinâmicas para discutir o que era 

solidariedade, sendo tudo registrada em ata. (Imagem E) 

“Todos peguem uma bala, desembrulhe-a e coloque-a na palma da mão com o braço 

esticado. Agora tentem chupá-la sem dobrar o braço.”- orientou Maria Isabel. Ninguém 

entendia como poderia fazer, tentavam vários movimentos, mas eram em vão. Até que uma 

participante, meio sem jeito, toma a atitude de colocar sua bala na boca de sua amiga do lado, 

sendo prontamente imitada por todos. Isabel se empolga de tanta alegria e começa a aplaudir: 

“Isso é ser solidário, quando deixa de querer só para si e começa pensar em uma ajuda mútua! 

Isso é distribuição de renda, a bala representa a renda, que tem que ser distribuída e dividida.” 

 

Benefícios decorrentes 

Esse trabalho trazia resultados excelentes, todos gostavam de participar e dar opiniões, 

o que, aos poucos, contribuiu para a desinibição das pessoas, pois a maioria era simples, com 



 
 

 

pouca escolaridade, mas com bastante potencial que, às vezes, era desconhecido por elas 

mesmas. Como era o caso de um grupo de assentados do MST (Movimento dos Sem Terra), 

que estavam acampados em uma fazenda próxima a cidade de Valença - fazenda que tinha 

sido apreendida pelo INSS de uma ex-procuradora da previdência que havia dado um golpe 

milionário. Foi construído um forno no assentamento e ensinado a eles a fazerem pão para 

seus próprios consumos. Todos os sábados eles eram trazidos numa Kombi, dos voluntários, 

para a cidade para vender seus produtos na feira juntamente com outros produtores de frutas, 

verduras, ovos, legumes, doces caseiros e alguns artesanatos.  

A feira conseguia despertar bastante atenção da população, uns iam por curiosidade, 

mas a maioria estavam lá para comprar, pois sabiam da qualidade dos produtos, que eram 

orgânicos. Os organizadores da feira convidavam artistas da região para se apresentarem, 

houve até um desfile de moda, com pessoas do local, organizado por Judith Almeida, irmã de 

um famoso sociólogo, com materiais reciclados. “Foi um sucesso”- dizia Maria Isabel. 

Maria Isabel, vendo os resultados do projeto, sente-se cada vez mais estimulada – “É 

um milagre acontecendo na vida das pessoas, até na aparência física, ela ter outra postura, ela 

querer se interessar por participar de outros trabalhos. É aquela questão assim, você 

resgatando a questão da cidadania, a questão da dignidade, muito devagarinho. Mas aquilo 

aflora assim, diariamente.” – A professora aposentada se referia a uma produtora que vivia 

numa situação de miséria total, não só material, mas de uma miséria moral. Esse projeto 

conseguiu com que ela resgatasse a dignidade própria e também de sua família e ainda pagar 

seu INSS - “Isso não tem preço, isso nos mostra que com tão pouco se pode proporcionar 

benefícios para muitos.” Outro caso que trouxe um retorno satisfatório para todos do grupo foi 

o do senhor João, homem trabalhador, mas que tinha o vício da bebida, como começou a 

receber pelos pequenos serviços que fazia em Coroados, foi deixando de beber, porque com 

essa moeda não se podia comprar as bebidas. Juliana, sua esposa, procurou Maria Isabel, 

emocionada para agradecer. “Até o que não era o objetivo, indiretamente foi atingido!”- 

exclama Isabel.  

 “Eu dava plantão lá... – Disse o esposo de Isabel – ...aí passou uma mocinha e falou: 

„Quanto é esse doce de figo?‟ Eu falei: „É dois reais!‟ Ela falou assim: „Ah! Eu vou em casa, 

depois eu venho aí!‟  Aí trouxe quatro ímãs de geladeira, cinquenta centavos cada um, trocou 

os imãs de geladeira, é um imã que ela fazia , um trabalho artesanal. Pronto! Levou o doce. 

Ficou feliz da vida, comeu o doce de figo que ela tava com vontade.” 



 
 

 

 

Atenção despertada 

Foram vendidas centenas de TEIAS, que gerava um montante de reais que não tinham 

giro. Um Título é cinquenta reais, cem títulos é cinco mil reais, quatro mil reais estavam 

parados. Isso despertou atenção do Banco Itaú Social que queria financiar o projeto e ficar 

com as TEIAS como garantia, houve até o fato de pessoas comprarem a moeda e as TEIAS 

para fazerem especulações. 

A Rede Globo de Televisão, convidada por uma família tradicional da cidade, enviou 

para Valença o repórter Marcos Uchôa para fazer uma reportagem sobre a moeda para o Bom 

Dia Brasil, com o título de “Criatividade que faz dinheiro e gera solidariedade”: 

“Em Valença, no interior do Rio de Janeiro, a arquitetura da cidade 

coloriu uma nova moeda: o coroado. A freguesa troca seus reais pelas 

notas e vai às compras, e o que ela encontra? Não são pequenos 

produtores, são pequeninos. É gente que não teria como negociar os 

frutos do trabalho deles de outra forma. Eles vendem, normalmente para 

quem passa. Mas, muitas vezes, tudo é feito de forma ainda mais simples. 

Cristiane troca as cenouras que cultiva pelo doce de leite de Lúcia. 

Francisco aprecia os biscoitos de Ana, que trocou pelos palmitos que 

planta. Esse é um sistema em que o dinheiro, que é o que mais falta para 

essa gente, se torna dispensável. Mas, quando é preciso, o „coroado‟ é 

usado como troco. Assim, se faz qualquer negócio. Quando o pobre 

chega no mercadinho solidário, funciona assim; a pessoa chega com um 

potinho de doce de leite, que ela faz com um pouquinho de leite e açúcar, 

mas ela precisa do macarrão. No local, ela chega e troca o doce de leite 

pelo macarrão que ela precisa. Isso é o que pode fazer e é a 

possibilidade que ela tem de se sustentar com o que ela produz, explica a 

voluntária Ana Bertollo. Do outro lado da rua, um minimercado, que 

eles organizaram, oferece mesmo o mínimo para a sobrevivência: aquilo 

que nenhum deles produz, como sabão em pó, café, sal, arroz e entre 

outros produtos. Toda transação é anotada tintim por tintim. A 

contabilidade é simples, mas necessária em um sistema em que todos 

saem ganhando. O objetivo é avançar ainda mais nessa participação, 

porque fazer logo por alguém, além de um favor, pode ter um valor. Por 

exemplo, médicos e dentistas são profissionais que geralmente vão para 

as comunidades doar esses serviços, mas isso tudo podia ser à base de 

troca solidária. Fortaleceria o serviço do médico, cada vez mais 

reconhecido, porque não é uma coisa dada. Ainda fortaleceria a 

comunidade, porque ali poderia estar circulando outros serviços em 

troca com esse médico, sugere o coordenador de projeto senhor 

Geraldo. Esses mercados têm uma dimensão diferente. Eles geram coisas 

muito valiosas para o ser humano. Primeiro, dignidade. Segundo, 

relações não só comerciais, mas de solidariedade, entre pessoas que 



 
 

 

compartilham das mesmas dificuldades. Tudo acaba sendo um 

investimento em gente, o que traz vários tipos de lucro. Levanta a 

autoestima, muda a imagem e o modo de se vestir. Antes ela vinha 

descuidada. Agora não, a pessoa se apronta para sair, e isso vale ouro. 

„Não há dinheiro que pague isso‟, diz a voluntária Maria Isabel. A ideia 

das moedas solidaria é essa mesma: mostrar que a amizade e a união 

fazem economia. Trocar o „cada um por si‟ do mundo real, por um lugar 

onde todo mundo tem valor”. (Imagem F) 

 

Repercussão 

Essa reportagem dividiu opiniões, até mesmo dentro do grupo houve divergências: “A 

entrevista do Bom Dia Brasil eu acho que foi jogada política de uma família tradicional da 

cidade, porque isso na realidade tá sendo uma disputa política também... eu acho que foram 

eles que conseguiram isso, justamente para ajudar o Mendanha. Justamente nesta perspectiva 

de mostrar o que está acontecendo”. – dizia José Maria – “Não é uma questão de derrubar 

ninguém, mas também não é de ajudar. É uma questão de vaidade, de mostrar que é uma 

paróquia maior, aquela coisa toda que a pessoa faz por vaidade. Eu acho, acho que aí foi o 

erro, o projeto não estava preparado para o porte desta reportagem que chamou a atenção 

praticamente do mundo. O projeto não está consolidado, não tem, vamos dizer assim 

solidariamente não tem ainda... tem uma relação de disputa”. – conclui José Maria, para Maria 

Isabel. 

Já Maria Isabel acha que tinha mais coisas por trás, ainda. - “A reportagem do Bom 

Dia Brasil despertou muita gente fora de Valença, a essência do projeto, desse trabalho, 

despertou, fora de Valença. Em Valença, não. Eu não sei se... porque foi no Bom Dia Brasil... 

nós solicitamos, fizemos o pedido, mas não conseguimos a gravação. Alguém veio e me 

disse: „Pois é Maria, o Bom Dia Brasil é feito para os empresários, porque estão no café da 

manhã, geralmente tomando café pra ir para as empresas.‟ É, isso é feito para eles. Foi dito 

pra mim: „Estão fazendo pra justamente que as pessoas fiquem de olho nessa essência.‟ Você 

entendeu!? Tem a ver, tem a ver. E eu tenho uma filha que trabalha numa multinacional 

grande e ela falou assim: „Mamãe, como que chamou a atenção! Como que chamou a 

atenção!‟ Olha, vê que interessante, né!? Agora em Valença não repercutiu nada! Nós em 

Valença estamos muito atrasados! Uma politicagem ainda que existe muito é o coronelismo. 

Tanto é que são famílias que elas entram e saem do poder, elas entram e saem! Ou se é uma 

pessoa diferente, se aliam a um desses grupos. Existe assim uma „corte‟ muito grande.”  



 
 

 

Esse interesse com segundas intenções incomoda Maria Isabel: “Eu nunca me esqueço 

um dia... há um produtor que ele trás uma couve assim que é um...  uma couve assim, 

deliciosa, então ele vem... as pessoas já sabe do dia que ele vem, então se aglomeram, por que 

ali é pequeno. E aí um político desse, de uma família dessa, estava ali pelo jardim, viu aquilo 

e correu lá pra saber, eu virei pra ele e falei assim: „Não, não, é só venda de couve!‟ Ele já não 

gosta de mim, saiu fora. „Se ali tá tendo alguma coisa... deixa eu ir lá pra aproveitar do 

movimento‟. -  Não, é só venda de couve!” 

 

Dilema 

Maria Isabel está em casa cuidando de seu marido enfermo, quando o telefone toca: é 

um senhor, que, dizendo se interessar pelo Projeto Coroados, gostaria de pegar toda a 

estrutura e levar para sua cidade. Isabel, a princípio, fica nervosa com essa proposta, mas se 

acalma, pois logo percebe que se tem alguém interessado é porque existe um caminho para o 

projeto continuar dando certo. Então responde que não está interessada em se desfazer do 

projeto.   

Maria, que estava se sentindo cansada, desgastada com todos os últimos 

acontecimentos -“Lutamos, lutamos, chegou agora parece que não fizemos nada!” – depois 

desse telefonema vê suas esperanças se fortalecer.  

Todavia, teria que tomar algumas decisões: Aceitaria a proposta do Banco Itaú 

(questão apoiada fortemente por José Maria)? Poderia dar mais confiabilidade e segurança ao 

projeto? E as pessoas que estavam acostumadas a pegar dinheiro sem ter que pagar juros? Por 

que José Maria tinha tanto interesse nessa proposta? O irmão do padre havia ganhado as 

eleições para prefeito de Valença, o que trouxe dúvidas, como, até que ponto a igreja se 

envolveu nas eleições utilizando o projeto? Ana Berttolo agora secretária de Assistência 

Social, queria o envolvimento da prefeitura no Projeto Coroados, isso acabaria com a essência 

do projeto? Os produtores já não estavam mais contentes com a presença de Ana, achavam 

que ela estava deixando o projeto de lado para se dedicar a política, mas a professora estimava 

Ana, tirá-la poderia abalar uma amizade que era desde a sua mocidade. Se não aceitasse 

nenhuma dessas propostas, como poderia dar continuidade ao projeto?  

Tudo isso era interrogações para a ex-professora Maria Isabel. 

    



 
 

 

 

 

ANEXOS 

 

Imagem A: Termo de adesão 

 

 



 
 

 

 

Imagem B: moedas Coroados 



 
 

 

 

Imagem C: Panfleto de divulgação  

  



 
 

 

 

Imagem D: TEIAS 

 

Imagem E: Livro de ata 



 
 

 

Imagem F: Reportagem: http://g1.globo.com/bomdiabrasil/0..MUL858920-16020.00 


